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WNIOSEK O STYPENDIUM MIASTA BĘDZINA 

za szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów – mieszkańców Będzina  

w roku akademickim  2018/2019 

 
 
1. Nazwisko i imię studenta – kandydata do stypendium: 

....................................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia: ........................................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania (ulica, nr, kod, miejscowość, numer telefonu, e-mail):  

....................................................................................................................................................... 

4. Uczelnia, której studentem był kandydat w roku akademickim 2018/2019:……….………… 

........................................................................................................................................................ 

rok studiów:. ……………. 

5. Uczelnia w momencie zgłoszenia kandydata do stypendium:…………………..……………. 

      ....................................................................................................................................................... 

6. Osiągnięcia kandydata do stypendium wyszczególnione zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3, 4 
lub ust. 2 „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina za szczególne osiągnięcia w nauce 
dla studentów – mieszkańców Będzina”, potwierdzone załączonymi do wniosku 
dokumentami (w przypadku braku miejsca osiągnięcia należy umieścić na osobnej 
kartce – jako załącznik): 
 

Potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w § 3 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 regulaminu: 
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Potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w § 3 ust. 1 pkt 5 regulaminu: 

 

Średnia ocen z egzaminów w roku akademickim 2018/2019 (potwierdzona przez uczelnię, 

której studentem był kandydat w roku akademickim 2018/2019): 

 

 

 

 

 

 
7. Dokumenty dołączone do wniosku potwierdzające spełnienie przez studenta warunków, 

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 – 5 „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina 
za szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów – mieszkańców Będzina”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Będzin, dnia ...................................               Podpis zgłaszającego .............................................. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Będzinie danych osobowych zawartych 

we wniosku w celach związanych z przyznaniem Stypendium Miasta Będzina.   

W przypadku przyznania stypendium wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku kandydata.   

Potwierdzam otrzymanie „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych”, stanowiącej załącznik 

do niniejszego wniosku. 

 

Czytelny podpis studenta:  

 

 
 

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

                                                                                                     (podpis) 
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Załącznik do wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Będzina 
 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 
 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyznania Stypendium Miasta 
Będzina, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. a 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 „RODO”), 
informuje się: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Będzina. 
2. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Będzina – przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody. 
3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie: 42-500 

Będzin, ul. 11 Listopada 20; telefon 32-267-91-80; e-mail: iod@um.bedzin.pl  
4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z uchwałą Nr XV/92/2019 Rady Miejskiej Będzina 

z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina 
za szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów – mieszkańców Będzina”. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do złożenia i rozpatrzenia 
wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Będzina. Brak podania danych osobowych 
uniemożliwia przeprowadzenia procedury przyznania stypendium uprawnionemu uczniowi 
lub studentowi. Podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail jest dobrowolne. 
Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail będzie skutkowało informowaniem 
wnioskodawcy wyłącznie drogą pocztową. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne, 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 
uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO, 

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
 
 
 

 

 

 

 

Uwaga: 

Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych nie należy dołączać do wniosku o Stypendium Miasta 

Będzina 
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