Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 163/2020
Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 maja 2020 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY IZABELIN

1. Dane ucznia, dla którego składany jest wniosek o Stypendium Wójta Gminy Izabelin
Imię i nazwisko ucznia ..................................................................................................................

2. Informacje o szkole, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym ………………………
Nazwa szkoły:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Klasa/rok nauki .......................................

3. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko ............................................................................................................................
dane kontaktowe:
nr telefonu: …………………………, adres e-mail:……………………………………………
będącego:
a) rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia*,
b) dyrektorem szkoły, do której uczeń uczęszcza (uzupełnić pkt 5: zgoda
rodzica/opiekuna prawnego)*
c) opiekunem zajęć pozalekcyjnych (uzupełnić pkt 5: zgoda rodzica/opiekuna
prawnego)*

*zaznaczyć właściwe

4. Dane uzasadniające przyznanie Stypendium Wójta Gminy Izabelin
1. Wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne
a) własny dorobek naukowy, badawczy lub twórczy, który można
udokumentować

b) wybitne osiągnięcia w edukacyjnych lub twórczych wydarzeniach krajowych
lub międzynarodowych

c) uzyskanie w konkursach, turniejach lub olimpiadach organizowanych przez
państwowe instytucje naukowe i oświatowe wysokich miejsc na szczeblu co
najmniej wojewódzkim, w jakiejkolwiek dziedzinie

d) wybitna aktywność i zaangażowanie społeczne na rzecz szkoły, środowiska
lokalnego, kraju lub planety, w szczególności w formie wolontariatu

2. Szczegółowa informacja dotycząca uzyskiwania przez ucznia wysokich wyników w
nauce

5. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego ucznia

……………………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia

POUCZENIE:
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia
2. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załączone do wniosku dokumenty:
1) .................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................................
5) .................................................................................................................................................
6) .................................................................................................................................................

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

............................................................
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik do wniosku o przyznanie
Stypendium Wójta Gminy Izabelin

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – dalej „RODO”,
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Izabelin, z siedzibą w Izabelinie
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we
wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@izabelin.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe ucznia będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
zadań wynikających z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 poz.
1481), a więc rozpatrzenia wniosku o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Izabelin.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegający na wypłacie stypendium prawidłowo
zidentyfikowanym osobom oraz przechowywaniu tych danych.
5. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
wypłacone zostało Stypendium Wójta Gminy Izabelin.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wypłaty stypendium w wybrany
przez Panią/Pana sposób.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych
osobowych na podstawie przepisów prawa np. Centrum Usług Wspólnych Izabelin, bank.
8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, osoba fizyczna, której dane są
przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.

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

............................................................
(podpis wnioskodawcy)

