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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.264.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 10 grudnia 2021 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

l. Dane składał ącego wniosek:

l) imię i nazwisko (nazwa podmiotu, stanowisko).

2) adres zamieszkania..

3) numer telefonu..

2. Informacia o uczniu ubiegaiacym się o stypendium:

l) imię i na2wisko ucznia..

2) adres zamieszkania..

3) imiona rodziców.

4) nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń (adres).

5) klasa, do której uczęszcza uczeń..

6) rok szkolny..............................................................................................................................

7) wyniki w nauce:

a) średnia ocen za semestr, w którym przyznawane jest stypendium.
b) ocena z zachowania za semestr, w którym przyznawane jest stypendium.

8) szczególne osiągnięcia za semestr, w którym przyznawane jest stypendium:

9) wynik egzaminu ósmoklasisty

3. Dane osoby UDOważnionei do odbioru stypendium:
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l) imię i nazwisko..

2) adres zamieszkania.

3) numer i seria dowodu osobistego..

4) numer telefonu..

4. Forma wypłaty stypendium:

l) gotówkowa - jednorazowa wypłata w kasie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu przez osobę upoważnioną

(podkreślić TAK lub NIE)

2) bezgotówkowa - jednorazowy przelew na rachunek w banku (nazwa

banku).

o numerze:

Swiadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam,
że wszystkie podane przeze mnie informacje oraz dokumenty załączone do wniosku są zgodne
ze stanem faktycznym.

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej wniosek)

Do wniosku należy załączyć:
l. Oświadczenie o niewystępowaniu stypendium dyrektora szkoły właściwej ze względu
na miejsce pobierania nauki przez ucznia.
2. Dokumenty lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzające
wyniki w nauce, osiągnięcia w danym semestrze szkolnym bądź wynik końcowy egzaminu
podpisane przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną.
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Zafqcznik nr 3 do RODO

Klauzula informacyjna
Stypendia Wójta Gminy G-D

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:

administratorem Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac 1000-1ecia 22a
Inspektor Ochrony Danych - Piotr Juzoń - pjuzon@abidata.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu przyznawania i wypłaty
stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Art. 90t ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
odbiorcy danych: Gmina Golub-Dobrzyń, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu; inne podmioty upoważnione na mocy podmiotów prawa;

• okres przechowywania: 5 lat od początku następnego roku w którym zakończyła się sprawa.
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w zakresie wskazanym w
przepisach prawa. ,

Przyjąłem do wiadomości.

Data i podpis
(czytelnie imię i nazwisko)

-'•

Sposób realizacji: dołączenie do wniosku

l


