
 

……………………………………                ……………………… dnia……………….. 
(imię i nazwisko rodzica) 
 

…………………………………… 

…………………………………… 
(adres zamieszkania) 
 

…………………………………… 
(nr telefonu) 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Niniejsze stypendium dla ucznia/uczennicy* …………………………………………… 

należy przelać na konto nr: 

Należące do:................................................................................................................... ......................................... 
(imię i nazwisko) 

  ............................................................................................................................. ........................................                                     
(adres zamieszkania) 

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych– RODO (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016)  

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie 

stypendium. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi 

prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne.      
       ....................................................... 

                                                                                             (podpis)   

   

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 Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chmielno z siedzibą: 83-333 Chmielno, ul. Gryfa 

Pomorskiego 22. 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email : iod@chmielno.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 

c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. 

g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w czasie rozpatrywania oraz od 

zakończenia sprawy przez okres 10 lat. 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe – podstawa prawna: art. 90c, 

ust. 3 pkt 1 i art. 90 p, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 

ze zm.) , Uchwała nr XVII/193/2016 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 września  roku w sprawie regulaminu 

przyznawania stypendium Wójta Gminy Chmielno dla uczniów gimnazjum za wyników nauce i sporcie. 
 

....................................................... 
                                  (podpis)                         
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