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Program stypendialny 
ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo 

Formularz zgłoszeniowy 

I. Dane ogólne 

1. Wnioskodawca (zaznacz odpowiednie pole)
Rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego Ucznia  
Pełnoletni Uczeń  

Imię *

Nazwisko *

Nr telefonu kontaktowego*

E‐mail*
(będzie służył do kontaktu z uczniem przez cały okres realizacji 
Programu oraz zostanie wykorzystany do poinformowania 
Wnioskodawcy o przyznaniu stypendium)

2. Dane dotyczące Ucznia

Imię* 

Nazwisko* 

Data urodzenia* 

Nr telefonu kontaktowego*

E‐mail*
(będzie służył do kontaktu z uczniem przez cały okres realizacji 
Programu oraz zostanie wykorzystany do poinformowania 
Wnioskodawcy o przyznaniu stypendium) 

Typ szkoły, do której Uczeń uczęszczał w roku 
szkolnym 2019/2020 (zaznacz odpowiednie pole)* 

Szkoła podstawowa  
Szkoła ponadpodstawowa 

Klasa*

Adres zamieszkania*

Województwo (zaznacz odpowiednie pole) *

dolnośląskie 
mazowieckie 
pomorskie 
śląskie 

Liczba mieszkańców w miejscowości w zaokrągleniu*
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3. Dane dotyczące szkoły, do której Uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020

Nazwa szkoły*  

Adres szkoły*  

Imię i nazwisko Dyrektora szkoły*  

E‐mail szkoły*  

W roku szkolnym 2019/2020 Uczeń otrzymał promocję do następnej klasy  
W roku szkolnym 2019/2020 Uczeń otrzymał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  
(zaznacz odpowiednie pole) 

4. Dane dotyczące szkoły, do której Uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021

Nazwa szkoły*  

Adres szkoły*  

Imię i nazwisko Dyrektora szkoły*  

E‐mail szkoły*  

II. Informacje o spełnieniu przez Ucznia wymogów regulaminowych dotyczących osiągnięć.

1. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obliczona na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły
w roku szkolnym 2019/2020

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów* 

Punkty przyznane zgodnie z Regulaminem*

2. Osiągnięcia w konkursach/olimpiadach/zawodach.

(W przypadku osiągnięć z więcej niż  jednego konkursu/olimpiady punkty za osiągnięcia sumują się, maksymalna  liczba punktów może 
wynieść 15.) (wypełnij i zaznacz odpowiednie pole) 

nazwa konkursu/ olimpiady  uzyskany tytuł  
(finalista lub laureat) 

punkty przyznane zgodnie 
z Regulaminem 

finalista 

laureat 

finalista 

laureat 

finalista 

laureat 
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nazwa zawodów / konkursu  Zasięg zawodów / konkursu  uzyskane miejsce  punkty przyznane zgodnie z 
Regulaminem 

wojewódzkie 
ogólnopolskie 
międzynarodowe 

wojewódzkie 
ogólnopolskie 
międzynarodowe 

wojewódzkie 
ogólnopolskie 
międzynarodowe 

III. Oświadczenia Wnioskodawcy
(udzielenie wszystkich zgód jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Programu stypendialnego GrECo i wypłaty 
stypendium) 

potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych w Formularzu  

akceptuję  postanowienia  Regulaminu  Programu  oraz  jego  załączników  i  zobowiązuję  się  do  przestrzegania 
określonych w nim zasad 

wyrażam zgodę na udział Ucznia w Programie  

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Ucznia podanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz w 
dokumentach  do  niego  załączonych w  celach  związanych  z  realizacją  Programu, w  tym w  celu  kontaktu  z 
Uczniem i Wnioskodawcą, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników, rozpatrzenia reklamacji.  

wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie moich  danych  osobowych  jako Wnioskodawcy  podanych  w  Formularzu 
zgłoszeniowym oraz w dokumentach do niego załączonych w celach związanych z realizacją Programu, w tym w 
celu kontaktu z Uczniem i Wnioskodawcą, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników, rozpatrzenia reklamacji.  

wyrażam zgodę na publikację wizerunku Ucznia w materiałach marketingowych i na stronie internetowej Grupy 
GrECo. 

wyrażam  zgodę  na  publikację  Eseju  na  stronie  internetowej  Grupy  GrECo  w  celu  promocji  Programu 
stypendialnego. 

oświadczam, że poinformowano mnie, iż mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie moich 
danych  oraz  że wycofanie  zgody  nie wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 



Formularz jest interaktywny. Jeśli to możliwe, prosimy o wypełnienie na komputerze.
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. 

Strona 4 

IV. Esej na temat „Jak chciałbym zmienić nasz świat, żeby uczynić go lepszym dla wszystkich”

Opisz, jakie działania wpływające na otaczający nas świat w zakresie ekonomicznym, ekologicznym i społecznym 
zamierzasz podjąć. Twój esej powinien stanowić też inspirację dla innych do ubiegania się o stypendia. Objętość 
eseju powinna liczyć max. 300 słów. 
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IV. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Ucznia określonych w Regulaminie wymogów dotyczących
osiągnieć edukacyjnych 

Kopia świadectwa za rok szkolny 2019/2020 

Kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń poświadczających osiągnięcia Ucznia 

Plan stypendialny 

List rekomendacyjny 

W przypadku Ucznia niepełnoletniego, który ukończył 13 lat ‐ oświadczenie Ucznia potwierdzające chęć udziału 

w Programie oraz prawdziwość danych zamieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym. 

Klauzula informacyjna 
1. Współadministratorami danych osobowych Wnioskodawców i Uczniów jest Fundacja GrECo Institut für gemeinnützige
Förderungsaktivitäten z siedzibą w Wiedniu przy ul. Elmargasse 2‐4, 1190 Wiedeń, Austria oraz GrECo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (00‐838), ul. Prosta 70, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000049997, NIP: 586‐20‐51‐653, REGON: 192090882, kapitał zakładowy 9.721.992 zł.  
2. Jako Administratorzy danych osobowych Fundacja GrECo i GrECo Polska Sp. z o.o. informują, iż:

 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Programu stypendialnego GrECo i wypłaty stypendium.

 Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do żądania od Administratora ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do  cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), f) ogólnego 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 (RODO);

 odbiorcą danych osobowych będzie Spółka GrECo International Holding AG z siedzibą w Wiedniu (Austria) jako spółka zarządzająca
i kontrolująca oraz świadcząca usługi IT dla całej Grupy GrECo;

 dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Programu stypendialnego oraz przez czas niezbędny do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres ich przedawnienia;

 dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem  danych,  sprzeciwu,  przekazywania  danych  poza  obszar  EOG,  można  kontaktować  się  z  Administratorem  danych 
osobowych: 

a) pisemnie, na adres ul. Prosta 70, 00‐838 Warszawa
b) za pośrednictwem adresu e‐mailowego: ochronadanych@greco.services.

Jeśli Osoba, której dane dotyczą chce dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie danych, może zapoznać się z polityką bezpieczeństwa GrECo 
na stronie www: http://www.greco.services/pl/GJPL_data_protection_declaration.pdf

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
miejscowość i data 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
czytelny podpis Ucznia  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
miejscowość i data 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego1 

1  Jeśli  Stypendystą  jest  pełnoletni  uczeń mający  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  należy wykreślić.  Jeśli  Stypendystą  jest  uczeń 
niepełnoletni/niemający pełnej zdolności do czynności prawnych ‐ niepotrzebne skreślić. 
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