Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 0007.XI.88.2019
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Suchy Dąb

za wyniki w nauce
za wybitne osiągnięcia
(proszę zaznaczyć odpowiednie)

……………………………….……………….…………
data wpływu - wypełnia UG w Suchym Dębie

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania (dot. rodzica/prawnego opiekuna) lub funkcja i nazwa placówki

Wnioskodawca
Telefon kontaktowy
Imię i nazwisko
m-ce
urodzenia

PESEL
Adres zamieszkania

Dane ucznia
Klasa

Rok szkolny

Nazwa szkoły

Średnia ocen (nie dotyczy stypendium za wybitne osiągnięcia)
Ocena z zachowania
1. Konkurs, olimpiada (nazwa, etap, osiągnięcie)
…………………………………………………...........................................................................

Udokumentowane
osiągnięcia
(nie dotyczy wniosku
o stypendium za
wyniki w nauce)

……………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………..………………………………………………….
2. Zawody sportowe (nazwa, etap, osiągnięcie indywidualne, zespołowe)
…………………………………………………...........................................................................
……………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………..………………………………………………….

Załączniki:
1. Informacja

rodzica/opiekuna prawnego dotycząca numeru konta bankowego, na które należy przekazać przyznane stypendium.

2.

Inne (podać jakie) …………………………….………………………………………………………………..

………….…….……………………………………

(Poświadczenie dyrektora szkoły)

……….………………………………………

(data i podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchy Dąb, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 17, 83-022
Suchy Dąb.
2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować
się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e-mail: inspektor@suchydab.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu rozpatrzenia wniosku oraz przyznania stypendium Wójta
Gminy Suchy Dąb, na podstawie ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2018r. poz.1457
z późn.zm.).
4. Odbiorcy danych
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych
mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:
1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
7. Profilowanie
Ponadto informujemy, że Administrator nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że
dane nie są profilowane.
8. Dobrowolność podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak przekazania danych spowoduje
niemożność wykonania zadań powierzonych Administratorowi.
.......................................................................

(data i podpis)

Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium
Wójta Gminy Suchy Dąb

Informacja
dot. numeru konta bankowego, na które należy przekazać przyznane stypendium
Imię i nazwisko

Dane
właściciela konta

Adres zamieszkania

Numer konta bankowego:

………….………………………………………………
(data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchy Dąb, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 17, 83-022 Suchy Dąb.
2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się
z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e-mail: inspektor@suchy-dab.pl oraz
numeru telefonu: 696 011 969.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu rozpatrzenia wniosku oraz przyznania stypendium Wójta Gminy
Suchy Dąb, na podstawie ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2018r. poz.1457
z późn.zm.).
4. Odbiorcy danych
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być
podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:
4) dostępu do danych osobowych,
5) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
6) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie.
7. Profilowanie
Ponadto informujemy, że Administrator nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są
profilowane.
9. Dobrowolność podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak przekazania danych spowoduje niemożność
wykonania zadań powierzonych Administratorowi.
.......................................................................
(data i podpis)

