
                                                                                Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VIII/71/2019 

                                                              Rady Powiatu Inowrocławskiego  

                                                  z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

Wzór wniosku 

 o przyznanie stypendium  

 za wybitne osiągnięcia ………………………………………… 

 

         

        Starosta Inowrocławski 

 

I.Dane ucznia: 

 

1.Nazwisko i imię  ……………………………………………………………………………. 

 

2. Szkoła:………………………………………………………………………………………. 

 

3. Klasa:……………………………………………………………………………………….... 

 

4.Średnia ocen klasyfikacji rocznej ……………………………………………………………. 

 

5.Osiągnięcia…………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

II. Dane wnioskodawcy: 

 

1. Nazwisko i imię:……………………………………………………………………………... 

 

2. Adres wnioskodawcy do korespondencji:……………………………………………………. 

 

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

 

III. Wykaz załączników do wniosku: 

1) kserokopie dokumentów potwierdzających średnią ocen klasyfikacji rocznej oraz  

szczególne osiągnięcia ucznia (potwierdzone za  zgodność  z oryginałem). 

 

………………………………………………. 

                                                       ( data i podpis wnioskodawcy ) 

 

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie w mediach i materiałach promocyjnych Powiatu 

Inowrocławskiego  mojego/mojego dziecka*  imienia i nazwiska oraz mojego/mojego 

dziecka* wizerunku, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku oraz na przetwarzanie 

moich danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium dla potrzeb związanych z jego 

rozpatrzeniem zgodnie z rozporządzeniem 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 danych osobowych)  (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str.1) 

 

                                                                                   

……………………………………………………………  

                               data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego 

ucznia  
*właściwe podkreślić 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:  

 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Inowrocławski z siedzibą  

w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, tel. 52 3592100 fax 52 3574820, e-mail: 

starostwo@inowroclaw.powiat.pl 

 

Inspektor ochrony danych: 

Inspektorem ochrony danych (IODO) jest Grzegorz Jeleński nr telefonu: 52 3570016,  

e-mail: iod@inowroclaw.powiat.pl  

 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe. 

Kategoria danych osobowych: 

Administrator posiada następujące Pani/Pana dane osobowe: 

- nazwisko i imię  

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 


