
Załącznik do Regulaminu
przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

1. Nazwisko i imię kandydata do stypendium:
.......................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia:
.......................................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania (ulica, nr, kod, miejscowość, numer telefonu):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów), nr telefonu kontaktowego:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Szkoła/uczelnia, której uczniem/studentem jest kandydat (klasa/rok):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6.  Nazwisko  i  imię  osoby  lub  nazwa  instytucji  zgłaszającej  oraz  jej  adres  i  nr  telefonu
kontaktowego:
.......................................................................................................................................................
7. Uzasadnienie złożenia wniosku i proponowane wykorzystanie stypendium:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Opinia Rady Pedagogicznej szkoły:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

…………………………… pieczątka szkoły ………………….……………podpis Dyrektora szkoły

9. Dokumenty (załączniki do wniosku) potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata
w danym roku szkolnym/akademickim:
1)………………………………………………………….……………………………………..

2)..……………………………………………………………………………………………….

3)………………………………………………………………………………………………...

10. Nr konta bankowego do przekazania stypendium dla ucznia:
.......................................................................................................................................................

Podkowa Leśna, dnia ...................................... Podpis wnioskodawcy …................................................

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  i  danych  osobowych  mojego
niepełnoletniego dziecka/podopiecznego w celach związanych z przyznaniem stypendium, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) oraz na
podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE art. 6 pkt 1
lit. a. 

…………………………………………
Podpis osoby pełnoletniej ubiegającej się o stypendium 

lub rodzica albo opiekuna prawnego kandydata



KLAZULA INFORMACYJNA

W związku z Rozporządzeniem 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 informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, że:

 Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, tel. 22 75 92
100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05
807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl

 Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO

 Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.

 Powierzone  dane  osobowe  są  przechowywane  przez  Administratora  zgodnie
z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14
poz. 67 z dnia 18.01.2011r) 

 Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu przyznawania stypendium.

 Państwa  dane  osobowe  są  przetwarzane  ręcznie  oraz  automatycznie  w  celu  spełnienia
obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,  jak  również  w  celach  statystycznych
i archiwalnych.

 Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa.

 Mają Państwo prawo do: 

o Dostępu do danych (art. 15 RODO)

o Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)

o Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)

o Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)

o Przeniesienia danych (art. 20 RODO)

o Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i  organizacyjnej  ochrony  danych  osobowych  przed  ich  przypadkowym  czy  umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Podpis Wnioskodawcy ......................................

mailto:iod@podkowalesna.pl
mailto:urzadmiasta@podkowalesna.pl


ZGODA 

W  związku  z  Rozporządzeniem  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 informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych (art. 6 pkt 1 lit. a RODO),
w  celu  przeprowadzenia  postępowania  w  przedmiocie  przyznania  stypendium  Burmistrza  Miasta
Podkowa Leśna. 

Podanie  danych  osobowych,  w  tym  wszelkich  danych  dotyczących  osiągnięć  niezbędnych  do
otrzymania  stypendium  jest  dobrowolne,  jednak  ich  przetwarzanie  jest  koniecznym  warunkiem
przeprowadzenia postępowania o przyznanie stypendium. 

Podpis Wnioskodawcy ......................................

W przypadku złożenia wniosku o stypendium przez Rodzica bądź opiekuna prawnego, należy wypełnić
dodatkowo: 

W  związku  z  Rozporządzeniem  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 informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych (art. 6 pkt 1 lit. a RODO),
w  celu  przeprowadzenia  postępowania  w  przedmiocie  przyznania  stypendium  dla  mojego
dziecka ..................................................... 

Podanie  danych  osobowych,  w  tym  wszelkich  danych  dotyczących  osiągnięć  niezbędnych  do
otrzymania  stypendium  jest  dobrowolne,  jednak  ich  przetwarzanie  jest  koniecznym  warunkiem
przeprowadzenia postępowania o przyznanie stypendium 

Podpis Wnioskodawcy ......................................

W przypadku złożenia wniosku o stypendium przez: Dyrektora placówki oświatowej, Klub sportowy
czy Rektora bądź dziekana należy wypełnić dodatkowo: 

W  związku  z  Rozporządzeniem  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  informacji  (RODO)  oraz  uchylenia
dyrektywy  95/46/WE,  wyrażam  zgodę  na  przetwarzania  moich  danych  osobowych
w  celu  przeprowadzenia  postępowania  w  przedmiocie  przyznania  stypendium  dla
Kandydata .....................................................…….. do stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

Podpis Wnioskodawcy ......................................

Oświadczam,  że  poinformuję  osobiście  wskazanego  Kandydata  we  wniosku  stypendialnym,
o podaniu Jego danych w /w formularzu o stypendium Burmistrza miasta Podkowa Leśna. 

Podpis Wnioskodawcy ......................................
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