WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

.....................................................

Ornontowice, dn. ...................

(imię i nazwisko pełnoletniego wnioskodawcy/
bądź rodzica/opiekuna prawnego)

.....................................................
..................................................…

Do Wójta Gminy Ornontowice

(adres wnioskodawcy)

.....................................................
(telefon kontaktowy do wnioskodawcy - dodatkowe)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
DLA UCZNIA / STUDENTA¹
1. Imię i nazwisko ucznia /studenta¹...........................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania ................................................................................................................................................................
3. Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych ²..............................................................................................................
4. Nazwa i adres szkoły/uczelni ¹................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
5. Rok szkolny / akademicki¹ , za który ma zostać przyznane stypendium, ze wskazaniem klasy- dotyczy uczniów ....…….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Wnioskuję o przyznanie stypendium za osiągnięcia: ³

a)

średnia ocen (do dwóch miejsc po przecinku)4...........................................................................................................

b)

za zdobycie 5............................ miejsca w .........…....................………………………………………….…............

c)

.......................................................................................................................................................................................
za uzyskanie tytułu 5.....................................................w ............................................................................................
......................................................................................................................................................................................

7. Numer rachunku bankowego: studenta /rodzica/ pełnoletniego ucznia¹ (imię i nazwisko właściciela rachunku)............…
……………..………………………………………………………………………………………………………………..
(numer rachunku)................................................................................................................................................................…
lub adres, na który ma zostać przesłane stypendium za pomocą przekazu pocztowego 6 …...…….………………….....…
…….………………………………………………………………………………………………………………………...

..................................................................
(podpis wnioskodawcy – Dziekan Wydziału)7

.......................................................................
(podpis pełnoletniego ucznia,
studenta/rodzica/opiekuna)8

________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

niepotrzebne skreślić,
nie dotyczy osób pełnoletnich,
wpisać właściwe,
do wniosku należy załączyć:
•
uczniowie: kserokopia świadectwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wydającego świadectwo,
•
studenci: zaświadczenie wydane przez dziekanat uczelni o uzyskanej średniej ocen,
do wniosku należy załączyć:
•
uczniowie: kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organizatora o posiadanym tytule
finalisty lub laureata lub zdobytym miejscu w olimpiadach lub konkursach ,
•
studenci: zaświadczenie /dokument potwierdzający osiągnięcie studenta – oryginał do wglądu,
nie dotyczy studentów,
jeżeli wnioskodawcą jest jednostka wskazana w regulaminie, wówczas konieczny jest również podpis studenta,
jeżeli wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń, student, lub w przypadku niepełnoletniego ucznia - rodzic lub opiekun, wówczas
proszę złożyć podpis tylko w tym polu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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) w skrócie
RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ornontowice reprezentowana przez Wójta Gminy
Ornontowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice,
tel. +48 32 33 06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy
Ornontowice dla uczniów w Gminie Ornontowice i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice oraz dla
działań promocyjnych Gminy na postawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikający
z ustawy o systemie oświaty – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie zgody w zakresie danych dodatkowych
oraz wizerunku – art. 6 ust. 1 lit a.
4. W zakresie danych koniecznych dla realizacji wniosku oraz danych dodatkowych do realizacji wniosku Pani/Pana
dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów
prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego
polecenie. Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, wizerunek oraz dane osobowe stypendysty w zakresie: imię i nazwisko,
klasa/rok studiów, szkoła/uczelnia, rodzaj osiągnięcia, kwota uzyskanego stypendium zostaną upublicznione na
stronie internetowej Urzędu Gminy Ornontowice, w BIP, w lokalnej prasie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Gminy Ornontowice.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami (dla przetwarzania na podstawie zgody) lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (dla przetwarzania na podstawie zgody), prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych nieoznaczonych jako dodatkowe jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku. Podanie danych
dodatkowych oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna.
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679:

□

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Gminę Ornontowice moich danych
osobowych/danych osobowych mojego dziecka* oznaczonych jako „dodatkowe” lub „nieobowiązkowe”
zawartych na niniejszym formularzu.

□

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Gminę Ornontowice mojego wizerunku/mojego
dziecka* poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy Ornontowice, w BIP, w lokalnej prasie
oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Ornontowice.

□

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Gminę Ornontowice moich danych
osobowych/danych mojego dziecka* w zakresie: imię i nazwisko, klasa/rok studiów, szkoła/uczelnia, rodzaj
osiągnięcia, kwota uzyskanego stypendium poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy
Ornontowice, w BIP, w lokalnej prasie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Ornontowice.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z przetwarzania danych w Urzędzie
Gminy Ornontowice.
…………………………………….……
(podpis pełnoletniego ucznia,
studenta/rodzica/opiekuna)

