Wniosek o przyznanie stypendium

„Szerokie horyzonty”
z Poddębickiego Funduszu Stypendialnego
Fundatorem Stypendium jest Firma K-Flex Polska Sp. z o.o.
Administratorem jest Stowarzyszenie „Licealista” z siedzibą przy ul. Łęczyckiej 13/15
w Poddębicach.
Informacja o kandydacie
1. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy: ________________________________________
2. Data urodzenia: __________________________
3. Adres zamieszkania:____________________________________________________
4. Numer telefonu kontaktowego: ___________________________________________
5. Adres e-mail: _________________________________________________________
6. Nazwa szkoły: ________________________________________________________
7. Klasa (+profil): _______________________________________________________
Opisz siebie w kilku zdaniach. Co chcesz przekazać o sobie Komisji Stypendialnej? Na co
chciałbyś przeznaczyć stypendium?

Informacja o wynikach w nauce
W roku szkolnym 2020/21 uzyskałem/am średnią ocen końcoworoczną: ____________
Informacja o uzyskanych osiągnięciach
W roku szkolnym 2020/21 uzyskałem/am następujące osiągnięcia w konkursach
i olimpiadach na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, międzyszkolnym,
szkolnym i innym (opisz osiągnięcie, uzyskany wynik/rezultat i podaj szczebel. Nie zapomnij
dołączyć kopii potwierdzających zdobycie danego osiągnięcia).
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osiągnięcia)

Informacja o aktywności społecznej
W roku szkolnym 2020/21 aktywnie uczestniczyłem w życiu społecznym regionu biorąc udział
w działaniach prospołecznych, charytatywnych czy aktywizujących lokalne społeczności
(wypunktuj działania, opisz zakres Twoich aktywności/zaangażowania, ich częstotliwość oraz
poziom danego działania, np. lokalny, szkolny, powiatowy)

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem stypendium i go akceptuję. Oświadczam, że wszystkie
informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą. Nie jestem laureatem innych stypendiów za wyniki w nauce
i osiągnięcia (np. stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendia rady rodziców).

____________
data

______________________________________________
podpis osoby składającej wniosek
(w przypadku osoby niepełnoletniej wniosek podpisuje rodzic/opiekun)

Do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopię świadectwa szkolnego z ubiegłego roku szkolnego poświadczoną przez dyrektora szkoły, do
której uczęszcza uczeń.
b) opinię wychowawcy/ dyrektora szkoły/ nauczyciela uczącego ucznia
c) inne dokumenty mogące stanowić argumenty dla Komisji Stypendialnej np.: opinię szkoły, uczelni,
innych instytucji lub osób posiadających autorytet społeczny, kopie zaświadczeń, dyplomów,
ukończenia kursów, szkoleń i warsztatów. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
PEŁNOLETNICH/ RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

OSOBOWYCH

DLA

UCZNIÓW

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 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).
Administratorem podanych danych osobowych jest: Stowarzyszenie „Licealista”, ul. Łęczycka 13/15,
99-200 Poddębice, NIP 8281414110, KRS 0000581622
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przyznania stypendium
„Szerokie horyzonty” oraz na rzecz podmiotów, dla Stowarzyszenie świadczy usługi na podstawie
zawartej umowy i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE ochronie danych
(RODO).
Zostałam/em również poinformowana/y o tym, że:










podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do udziału
w postępowaniu o stypendium.
mogę odmówić wyrażenia zgody, co oznacza, że nie otrzymam pozytywnej oceny wniosku o
udzielnie stypendium.
posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody (prawo do bycia zapomnianym),
przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych.
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznam, że przetwarzanie
moich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
w każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę,
wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: licealista@lo-poddebice.pl lub
pocztą
tradycyjną.
Wycofanie
zgody
nie
wpłynie
na
zgodność
z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub ustania celu, dla jakiego
dane są gromadzone.
___________________________________________

Podpis ucznia pełnoletniego lub rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku uczniów niepełnoletnich

Stowarzyszenie „Licealista” będzie publikować zdjęcia, filmy na Instagram, profilu na FB
www.facebook.com/stowarzyszenielicealista, oraz www.licealista.lo-poddebice.pl i innych portalach
informacyjnych. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na utrwalanie wizerunku swojego/ mojego
dziecka oraz publikacji wizerunku na przez okres, na który udzielono stypendium.
___________________________________________
Podpis ucznia pełnoletniego lub rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku uczniów niepełnoletnich
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Jeżeli wniosek o stypendium składa inna osoba niż uczeń i rodzic/opiekun ucznia należy dołączyć
niniejsze oświadczenie

Oświadczenie

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy: _______________________________________________
Imię i nazwisko osoby składającej wniosek w imieniu ucznia:
___________________________________________________________________________
Telefon kontaktowy do zgłaszającego: ____________________________________________
Adres e-mail zgłaszającego: ____________________________________________________
Opinia o uczniu/uczennicy:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem stypendium. Oświadczam, że wszystkie informacje podane we
wniosku są zgodne z prawdą. Uczeń/ Uczennica nie jestem laureatem innych stypendiów za wyniki w nauce
i osiągnięcia (np. stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendia rady rodziców).

____________
data

______________________________________________
podpis osoby składającej wniosek
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