Załącznik nr 1 do Regulaminu

Nr ewidencyjny wniosku
ROP………………………….
Dane osobowe wnioskodawcy
Nazwisko
Imię
Adres
zamieszkania
………………………………………...

Nr telefonu

(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

Określenie wnioskodawcy:

□ osoba zainteresowana
□ rodzic/ opiekun prawny
□ dyrektor szkoły, wychowawca klasy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY PUCK
DLA UCZNIA
NA ROK SZKOLNY ……………………………..
1. Dane osobowe ucznia
Imię i Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania

2. Dane o szkole
Nazwa szkoły

Typ szkoły
Adres szkoły

miejscowość
ulica
kod pocztowy

Klasa

3. Dane finansowe
Wypłata przyznanego stypendium ma nastąpić na rachunek bankowy
nr: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… w Banku:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Właścicielem konta jest ………………………………………………………………………………………………………….

4. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego
a) Wymóg obligatoryjny:
Średnia ocen: …………………………………………………………….
b) Inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium:
Uzyskana ocena z zachowania: ………………………………….
Osiągnięcia w nauce w ubiegłym roku szkolnym:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Działalność społeczna (wolontariat, organizacje społeczne):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Załączniki:
1. …………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………….

........................................, dnia …………………………
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy
że Wójt Gminy Puck z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck. Inspektorem ochrony danych jest Grażyna Kawczyńska
iod@gmina.puck.pl . Celem przetwarzania jest przyznanie stypendium. Podstawą przetwarzania są : ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami
są podmioty wskazane przez przepisy prawa. Dane osobowe są przechowywane przez czas określony w Instrukcji kancelaryjnej oraz w ustawie z dnia 14 lipca
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo bycia poinformowanym, ochrony jego danych
osobowych, wglądu, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany, także nie profiluje danych osobowych.

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

