Załącznik do Zarządzenia Nr 30
Wójta Gminy Siedlce z dnia 1.04.2019 r.
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY SIEDLCE
ZA OSIĄGNIĘCIA UZYSKANE W ROKU SZKOLNYM ……………………………….…
DANE WNIOSKODAWCY (pełnoletniego ucznia albo rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
(Imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
(adres do korespondencji)

…………………………………………………………………
(telefon do kontaktu)

DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………..………
Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klasa …………………………
Nr rachunku bankowego dla wypłaty stypendium oraz dane właściciela rachunku.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE

Nazwa konkursu

Organizator

Etap konkursu

Osiągnięte
miejsce
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INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych dotyczących uzyskanych w bieżącym roku
szkolnym osiągnięć naukowych/artystycznych. Jednocześnie informuję, że w bieżącym roku
szkolnym uczeń uzyskał następujące oceny:
Średnia ocen za dwa semestry (roczna) ………………..……słownie………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ocena zachowania ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………....................
(data)

……………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA (kserokopie dyplomów, zaświadczeń
o uzyskanym w konkursie/olimpiadzie tytule laureata lub finalisty itp. potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły).

1) .......................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................
3) ......................................................................................................................................................

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 § 3 Kodeksu karnego,
oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem
rzeczywistym.

……………………………………….………………….
(miejscowość, data)

…..……………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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Klauzula informacyjna RODO
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016
r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Siedlce.
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego
imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iodsk@tbdsiedlce.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania Stypendium
Wójta Gminy Siedlce. Podanie danych osobowych jest wymogiem regulaminu przyznawania stypendium. Pani/Pana dane
osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (kategoria archiwalna BE5).
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą
elektroniczną kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy w Siedlcach, ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych przez Gminę Siedlce. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Siedlce
w celach związanych z przyznaniem stypendium. Oświadczam, że zostałem poinformowany
o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania.
……………………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis pełnoletniego kandydata bądź
rodzica/opiekuna niepełnoletniego kandydata)

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium.

……………………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis pełnoletniego kandydata bądź
rodzica/opiekuna niepełnoletniego kandydata)
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Rekomendacja Komisji Stypendialnej

1. Kandydat rekomendowany do stypendium ………………………………………. Stopnia.*
2. Kandydat nie uzyskał rekomendacji Komisji.*

…………………………………………………….
(podpis przewodniczącego Komisji)

*Zaznaczyć właściwe
4

