WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA TUCHOWA W RAMACH PROGRAMU
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Z TERENU GMINY TUCHÓW

Data wpływu wniosku(wypełnia GAO)

Burmistrz Tuchowa
ul. Rynek 1
33-170 Tuchów
1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY (właściwe zaznaczyć)

Rodzic/opiekun prawny
Dyrektor szkoły
Imię i nazwisko:
Numer telefonu/adres e-mail
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego :

Forma wypłaty
(właściwe
zaznaczyć)

Wypłata w Kasie UM w Tuchowie

Przelew na rachunek
bankowy

Nr rachunku
bankowego

Właściciel rachunku bankowego:

2. DANE OSOBOWE UCZNIA
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:

PESEL:

Imię i nazwisko matki:

Imię i nazwisko ojca:

Adres zamieszkania:
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3. DANE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA
1.

Nazwa szkoły i jej adres:
………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Klasa: ……………………………………….

3.

Średnia ocen:…………………………………...

4.

Ocena z zachowania: ………………….…

4. UZASADNIENIE WNIOSKU ( w przypadku osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych)
1. Osiągnięcia ucznia:

2. Udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, publikacje, itp.:

3. Aktywność ucznia:

5.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

1.
2.
3.
4.
5.
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233
Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

……………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
podpis osoby składającej wniosek
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6. ADNOTACJE URZĘDOWE

Opinia Komisji Stypendialnej/ proponowana kwota stypendium

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

…………………………………………
Data

…………………………………………………
podpis Przewodniczącego Komisji
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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 osobowych, dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Gminna Administracja Oświaty w Tuchowie,
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

w imieniu, której działa Dyrektor, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów, e-mail: a.ryndak@tuchow.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych pod adresem email: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia wniosku i ew. realizacji stypendium
Burmistrza Tuchowa w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tuchów)
– tj. w związku z realizacją zadań ustawowych, statutowych oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
oraz zawartych umów i porozumień. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz Uchwała Nr XXX/184/2016 Rady Miejskiej w
Tuchowie z dnia 28 września 2016 r. ( art. 6 lit. b, c, e, f RODO).
Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów.
Nie planuje się przekazywania Pani/Pana/dziecka danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/dziecka dane
osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki określone w RODO - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz danych osobowych dziecka, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o
przyznanie stypendium i wydania w tej sprawie właściwej decyzji administracyjnej.
Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowane.
Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
……….…………………………………..……………………………………………………………..
(Miejscowość i data)
(Podpis wnioskodawcy - / rodzica lub opiekuna )
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia ww. wniosku.
……….…………………………………..……………………………………………………………..
(Miejscowość i data)
(Podpis wnioskodawcy - / rodzica lub opiekuna )
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka, innych niż te przetwarzane
na podstawie przepisu prawa, tj. art. 6 lit. b, c, e, f RODO.
……….…………………………………..……………………………………………………………..
(Miejscowość i data)
Podpis wnioskodawcy - / rodzica lub opiekuna )
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka ( tj. imię i nazwisko) na liście
stypendystów zamieszczanej na stronie www.
……….…………………………………..……………………………………………………………..
(Miejscowość i data)
Podpis wnioskodawcy - / rodzica lub opiekuna )
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