
Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 84/2018   

Burmistrza Gniewkowa   
Z dnia 18 czerwca 2018r. 

WNIOSEK  
DO BURMISTRZA GNIEWKOWA 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 
 

Część A (wypełnia pracownik Samorządowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gniewkowie) 

Data wpływu  

Nr ewidencyjny  

Część B (wypełnia dyrektor szkoły) 

I. Informacje o szkole 

Nazwa szkoły 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć szkoły 

II. Informację o uczniu 

Imię  

Nazwisko  

Data i miejsce  urodzenia  

Pesel  

Adres zamieszkania  

Imię i nazwisko ojca  

Imię i nazwisko matki  

Klasa  Rok szkolny  

III. Kryteria przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia 

Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

Ocena z zachowania  

Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych  

Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium  

L.p. Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju Uzyskane miejsce/tytuł Data zawodów  

    

    

    

    

    

IV. Oświadczenie 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

 

      ……………………..                                                                               …………………………….  
        miejscowość, data                                                                                                          pieczęć i podpis dyrektora szkoły 



Część C (wypełnia pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego) 

I. Dane kontaktowe pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna ucznia niepełnoletniego 

Imię i nazwisko  

Adres do korespondencji Ulica, nr  

 Miejscowość   

Kod pocztowy, poczta  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

II. Dane dotyczące przekazania ewentualnego stypendium 

               gotówka                            przelew 

Nr rachunku bankowego  ……………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego …………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku bankowym w celu wypłaty 

stypendium. 

 

     ………………………………                                                  …………………………………… 
        miejscowość, data                                                                                           podpis właściciela rachunku bankowego 

III. Oświadczenie 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z treścią uchwały  określającej zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach 
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję na terenie Gminy Gniewkowo” oraz 

akceptuje jej zapis. 

2. Podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. 
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, zwane dalej także RODO) informuję, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gniewkowo z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo.  

b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Grzegorz Ostrowski e-mail: ostrowski@gniewkowo.com.pl.  

c) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przyznania i wypłaty stypendium -   art. 6 ust. 

1 lit. a, c lub e RODO. 

d) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka mogą 
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

o podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

o podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 
e)  Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

f) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 
w lit. c celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga 

jego złożenia w formie pisemnej. 
h) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów określonych w lit c. 

j) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
Zapoznałam/em   się z   informacjami   i   pouczeniem   zawartymi   w   niniejsze klauzuli.  
Przedmiotowe informacje są  dla mnie zrozumiałe. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Gminę Gniewkowo z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 

11 88-140 Gniewkowo, w celu przyznania i wypłaty stypendium. 
 

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

                         miejscowość, data                                                 podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego  

                                                                                                                            ucznia niepełnoletniego 

 


