Komisja Stypendialna

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
w roku szkolnym …………………
dla uczestnika projektu p.n. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”
Wnioskodawca
 Rodzic/opiekun prawny

 Pełnoletni uczeń

Nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Imię:

PESEL:

Adres:

Dane ucznia, któremu ma zostać przyznane stypendium
Imię i nazwisko:

PESEL ucznia:

Data i miejsce urodzenia:
 Posiada orzeczenie o niepełnosprawności (1 pkt)
(należy dołączyć kserokopię do wniosku)

 Nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności

Imiona i nazwisko(a) rodziców:
Adres zamieszkania
Miejscowość:
Kod pocztowy:

Ulica:
Poczta:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Województwo:

Informacje o odległości pomiędzy miejscem prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
a miejscem zamieszkania
Miejsce prowadzenia
Chojnice
zająć pozalekcyjnych
Nazwa miejscowości
zamieszkania
 mniej niż 5 km (1 pkt)
Liczba kilometrów

 5 km – 10 km (2 pkt.)
 10 km – 15 km (3 pkt.)
 powyżej 15 km (4 pkt.)

Wyjaśnienie:  - właściwe należy zaznaczyć stawiając znak „X”

„Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”

Stypendium przeznacza się w szczególności na:
1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia pozalekcyjne realizowane
w ramach LCNK w Chojnicach;
2. częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów edukacyjnych oraz innych wydatków
związanych z udziałem w projekcie.
Dane dotyczące rachunku bankowego, na które ma być przekazane stypendium
(nie ma możliwości wypłaty stypendium w formie gotówkowej w kasie, proszę podać nr rachunku bankowego)
Nazwa banku
Numer rachunku
-

-

-

-

-

-

Nazwisko i imię właściciela rachunku

Pouczenie:
Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z poniższych przyczyn:
1) uczeń zakończy uczestnictwo w projekcie, w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa
2) w § 14 Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”,
3) uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium,
4) niska frekwencja ucznia na zajęciach prowadzonych w ramach LCNK (więcej niż dwie
nieusprawiedliwione godziny nieobecności w semestrze).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych
z przyznaniem pomocy materialnej w formie stypendium, 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) oraz w związku z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………
(miejscowość, data)

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

WAŻNE INFORMACJE !
 Kompletny wniosek z załącznikami należy złożyć w terminie do 8 czerwca 2018 r., decyduje
data wpływu do urzędu.
 Miejsce składania wniosków: Starostwo Powiatowe w Chojnicach, Biuro Obsługi
Interesantów, ul 31 Stycznia 56.
„Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”

Szanowni Państwo,
w związku z obowiązkiem informacyjnym RODO art. 13 rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych związanej przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88)
informujemy, że realizacja celów prawnych i publicznych, które naszą placówkę z Państwem
łączą lub łączyły wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. Bez przetworzenia
Państwa danych osobowych realizacja obowiązków lub innych zadań nie byłaby możliwa.
Aby zapewnić Państwu kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych
przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Powiatu Chojnickiego/Starosta
Chojnicki.; kontakt e-mail: edukacja3@powiat.chojnice.pl ; Administrator przetwarza tylko
takie dane jakie są mu niezbędne w procesie realizacji obowiązków jednostki, zwykle są to
takie dane jakie Państwo przekazaliście, lub już posiadane tudzież pozyskane z innego organu
Państwa Polskiego na podstawie przepisów prawa, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, e
oraz w wyjątkach f RODO. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie
to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz
ewentualnych Państwa zgód, w tym tych określonych w przepisach prawa jeśli zajdzie taka
konieczność. Następnie dane osobowe, które nie są przetwarzane na podstawie przesłanki o
niezbędności do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa bądź niezbędności do wykonania określonych prawem zadań realizowanych
dla dobra publicznego są przechowywane w celach kontaktowych, udzielenia dostępu do
elektronicznych narzędzi tudzież obsługi kont i zamówień subskrypcji założonych na stronie
placówki lub celach handlowych – współpraca z kontrahentami, między innymi dostawcami
towarów i usług, czy w celach informacyjnych i marketingowych o ile wyrazili Państwo na to
zgodę lub też jest to wymagane przepisami prawa gdzie okres czasu przetwarzania tych jest
wskazany przy udzielaniu przez Państwa takiej zgody lub określany przez przepis prawa.
Jeśli pomimo przekazania nam danych nie mieliśmy żadnej relacji z Państwem, Państwa dane
mogą być przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.
Zarząd Powiatu Chojnickiego/Starosta Chojnicki gwarantuje każdej osobie, której dane
przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania
ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do
przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

„Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”

Informacje dotyczące frekwencji (wypełnia Komisja Stypendialna)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Decyzja Komisji Stypendialnej
 Nie przyznaje się stypendium.
 Przyznaje się stypendium w wysokości …………………………………………………....….zł

słownie: …………………………………………………………………………………………
Podpisy członków Komisji:
1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….
4. ………………………………….
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