Załącznik do uchwały Nr XXIV.156.2021
Rady Gminy Białośliwie
z dnia 31 marca 2021 r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Białośliwie w ramach Gminnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym …………………/……………….
1) za wysokie wyniki w nauce 2) za wybitne osiągnięcia sportowe 3) za wybitne osiągnięcia artystyczne*
Wniosek należy złożyć w terminie od 01 czerwca do 05 czerwca
WNIOSKODAWCA
Pieczęć szkoły/ klubu sportowego/
dane rodziców/ opiekunów prawnych*
Dyrektor szkoły podstawowej/
Klub sportowy / rodzice/
opiekunowie prawni*
Telefon
INFORMACJA O UCZNIU
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Klasa
Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych za
I półrocze/* na koniec/* roku szkolnego
...……....../………......
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA
Osiągnięcia na poziomie: powiatowym, rejonowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.
DATA
KONKURSÓW, OLIMPIAD,
ZAWODÓW, TURNIEJÓW,
ROZGRYWEK SPORTOWYCH,
PRZEGLĄDÓW, FESTIWALI

......……………
(data)

NAZWA KONKURSÓW, OLIMPIAD, ZAWODÓW,
TURNIEJÓW, ROZGRYWEK SPORTOWYCH,
PRZEGLĄDÓW, FESTIWALI

ZAJĘTE
MIEJSCE

POZIOM
OSIĄGNIĘCIA:
POWIATOWY,
REJONOWY,
WOJEWÓDZKI,
OGÓLNOPOLSKI,
MIĘDZYNARODOWY

…………………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

IMIĘ I NAZWISKO MATKI/OJCA LUB OPIEKUNA
PRAWNEGO
ADRES ZAMIESZKANIA
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ORAZ DANE
WŁAŚCIELA , NA KTÓREGO RACHUNEK MA
ZOSTAĆ PRZEKAZANE STYPENDIUM
DANE KONTAKTOWE – NUMER TELEFONU

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie 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 (Dz.U.UE.L.
z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Białośliwie,
89-340 Białośliwie, tel.67 287 69 10, e-mail: ug@bialosliwie.net.pl.

ul.

Księdza

Kordeckiego

1,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendium Wójta jak również w celu realizacji praw
oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

…....................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*Niepotrzebne skreślić

