
…………………………………………………         
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna  prawnego/            
osoby pełnoletniej składającej wniosek       
 
……………………………………………                       Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody 

Adres       Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
 
…………………………………………… 
Telefon / mail 
 
 
…………………………………………… 
Pieczęć szkoły 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 
NAGRODY*,STYPENDIUM* NAUKOWEGO*, ARTYSTYCZNEGO*, SPORTOWEGO*. 
 
1.Nazwisko ucznia ............................................................................................................... 
. 
2.Imię (imiona) ..................................................................................................................... 
 
3.Nazwa szkoły ....................................................................... 4.Klasa ............................... 
 
5.Średnia ocen ..................................   .6.Zachowanie.......................................................... 
 
7.Uzasadnienie wniosku (w przypadku osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych): 
 
................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
Do wniosku dołączam 
………………………………………………………………………………………………... 
8.Nazwa banku i numer konta bankowego na dokonanie wpłaty …………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………….                                                 ………………………………………… 
(miejscowość i data)                                                       (podpis osoby składającej wniosek) 
 
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie 
nagrody/stypendium naukowego*, artystycznego*, sportowego* postanowił: 
 
*przyznać/ *nie przyznać nagrodę/stypendium naukowe*, artystyczne*, sportowe* 
 
 
 

……............................... 
(podpis Wójta Gminy) 

* właściwe podkreślić 
 
 



……………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko kandydata do stypendium 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych kandydata do stypendium** 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
adres szkoły 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - moich/mojego syna/córki*, w celach 
związanych z procesem  przyznawania stypendium …………………….……………………. 
na rok szkolny …………..………………. – 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 ochronie danych).  
 
………………………………………..………….…………………………………………….. 
miejscowość, data                            podpis kandydata do stypendium/rodziców/prawnych opiekunów kandydata 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
** imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych kandydata do stypendium należy podać 
w przypadku niepełnoletności tego kandydata; 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. - RODO informuję: 
1) administratorem Pani/Pana oraz kandydata do stypendium danych osobowych jest Urząd Gminy 
Jerzmanowice Przeginia reprezentowany przez Wójta z siedzibą przy ul. Rajska 22 32-048 Jerzmanowice-
Przeginia, NIP:513-024-79-83, REGON:  000535043, tel 12 3895 247, e-mail: gmina@jerzmanowice-
przeginia.pl 
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Marcina Zemłę, z którym można się 
skontaktować, pisząc pod adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl lub listownie pod adresem siedziby 
Administratra Danych  
3) Pani/Pana oraz kandydata do stypendium dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury 
przyznania stypendium i umieszczania informacji na stronie internetowej UG Jerzmanowice, których dane 
dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r., 
4) Pani/Pana oraz kandydata do stypendium dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
wykonania celu określonego w punkcie 2, a po tym czasie przez 5 lat, 
5) posiada Pani/Pan oraz kandydat do stypendium  prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich 
sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
6) posiada Pani/Pan oraz kandydat do stypendium   prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
 


