
OŚWIADCZENIE  
do wniosku o przyznanie stypendium w ramach "Miejskiego programu stypendialnego" dla studentów pierwszego roku 

toruńskich szkół wyższych na rok akademicki …………./………… 
Ja niżej podpisany/na ………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że: 

1) Podane przez mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2) Zostałem/am poinformowany/na iż: 
 administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium w ramach 

"Miejskiego programu stypendialnego" dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych na 
rok akademicki 2018/2019 jest Urzędu Miasta Torunia z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8,  

 w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 
lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, 

 Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celach związanych z rozpatrzeniem wniosku 
o stypendium przyznawane w ramach "Miejskiego programu stypendialnego" dla studentów 
pierwszego roku toruńskich szkół wyższych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania wskazanego 
zadania, które realizujemy w interesie publicznym (uchwała Rady Miasta Torunia nr 877/2014 
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich 
szkół wyższych, zmieniona uchwałą nr 901/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r.), 

 podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa – uchwałą Rady Miasta Torunia nr 
877/2014, zmienionej uchwałą nr 901/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. W przypadku 
niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić przyznania stypendium przyznawanego w ramach 
Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych, 

 Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali: komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium 
powołanej zarządzeniem nr 267 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r., urzędowi 
skarbowemu właściwemu dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych według 
miejsca zamieszkania oraz zgodnie z § 7 ust. 4 cytowanej powyżej uchwały nr 877/14 Rady Miasta 
Torunia z dnia 23 października 2014 r. uczelni wyższej, w której Pan/i pobiera naukę, nie przekazujemy 
Pana/i danych osobowych poza teren Unii Europejskiej, 

 zgodnie z cytowanej powyżej uchwały nr 877/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. 
§ 7 ust. 3 lista stypendystów publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia, 

 Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres przez okres 5 lat liczonych od końca roku 
kalendarzowego, w którym Pan/i ostatni raz nawiązał z nami kontakt. 

3) Ma Pan/i prawo do: 
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
 poprawienia swoich danych, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4) Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do  
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5) Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.  
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy 
iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.  
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i 
identyfikacji).  

 
 

…………...………………………………………………………………… 
DATA, CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 

 


