……………………………………

Radzanowo, dnia …………………………………..

pieczątka szkoły

miejscowośd i data

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w:
nauce /sporcie/ konkursach przedmiotowych i tematycznych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DANE OSOBOWE UCZNIA
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna
prawnego
(wypełnid w przypadku gdy rodzic/opiekun
prawny składa wniosek w imieniu dziecka)

W roku szkolnym 2020/2021 w/w jest uczniem/uczennicą klasy
KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM
Średnia ocen/wynik z egzaminu po kl. VIII
Ocena z zachowania
Nazwa: konkursu przedmiotowego/
zawodów sportowych/olimpiady
sportowej/konkursu tematycznego
Szczebel
Zdobyte miejsce
Kwota stypendium
Rekomendacje Zespołu Stypendialnego:

10.
Decyzja Dyrektora szkoły:
11.
12.
13.

Nr rachunku bankowego*:

………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

……………………………..…………………..
(pieczęd i podpis dyrektora szkoły)

*Klauzula zgody w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit „a” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27.04.2016 r. (RODO), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
postaci nr rachunku bankowego, należącego do mojej osoby przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja
Kopernika w Radzanowie w celu wykonania „przelewu bankowego” kwoty przyznanego stypendium.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie. Mam prawo wycofad swoją zgodę w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………………..……….
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKODAWCY STYPENDIUM
/DZIECKO; RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych wnioskodawcy tj. danych rodziców/opiekunów prawnych
oraz danych ucznia jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie (adres: 09-451
Radzanowo, ul. Szkolna 16), z którym można się skontaktowad telefonicznie pod nr: 24 265 46 52,
lub drogą mailową na adres: spradzanowo@op.pl.
2) W sprawie pytao dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Paostwa danych osobowych, a
także przysługujących Paostwu uprawnieo, mogą Paostwo skontaktowad się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.radzanowo@mkadministrators.pl.
3) Paostwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procedury przyznawania
stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
4) Paostwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki:
 art. 6 ust. 1 lit. „a” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., (RODO) - wyrażenie zgody przez Paostwa w zakresie podania dodatkowych danych
osobowych wykraczających poza dane obowiązkowe zawarte we wniosku.
 art. ust. 6 ust. 1 lit. „e” RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym w związku z zapisami Rozdziału 8a Ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) w sprawie
przyznawania pomocy materialnej dla uczniów.
5) Paostwa dane osobowe mogą byd przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Okres przechowywania Paostwa danych osobowych jest następujący tj.:
 w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wcześniej wyrażonej zgody
dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody tj. do czasu jej wycofania;
 w przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa przez okres trwania
nauki ucznia jak również po jej zakooczeniu w celach archiwizacyjnych, zgodnie z przepisami
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach paostwowych przez okres w niej
wskazany.
7) Posiadają Paostwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo
do cofnięcia zgody.
8) Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193
Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeostwa danych
osobowych, które Paostwa dotyczą.
9) Podanie danych osobowych w zakresie złożonego przez Paostwa wniosku jest dobrowolne, ale
niezbędne, celem prawidłowego przeprowadzenia procedury związanej z przyznaniem
stypendium szkolnego. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
dane te przekazujecie Paostwo dobrowolnie, celem usprawnienia wypłaty przyznanego
stypendium.

