Załącznik do uchwały nr 372/L/2018
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 1 sierpnia 2018 roku

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda
1. WNIOSKODAWCA:
……………………………………………………………………………………………….
2. DANE UCZNIA:
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły:
……………………………………………………………………………………………….
3. DANE RODZICA/OPIKUNA PRAWNEGO:
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………..
(uprawnionego do odbioru przyznanego stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda )

4. KATEGORIA STYPENDIUM:
a) za wybitne wyniki w nauce;
b) za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne.
5. ŚREDNIA OCEN NA KONIEC ROKU:
…………………………………………………………………………………………………
6. SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE WNIOSKU:
…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………...
7. WYKAZ DOKUMENTÓW (ZAŁĄCZNIKÓW) POTWIERDZAJĄCYCH UZYSKANIE
WYSOKIEGO WYNIKU/UZYSKANIA TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY
KONKURSÓW/OLIMPIAD:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...….
8. NR KONTA BANKOWEGO WŁAŚCIWEGO DO PRZEKAZANIA STYPENDIUM
…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…………

……………….…………………………………
( podpis wnioskodawcy / podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

9. DECYZJA WÓJTA GMINY NOWA RUDA:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………
(miejscowość, data)

………………………………
( podpis Wójta Gminy )

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA
1. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyznawania stypendiów Wójta Gmina
Nowa Ruda określonymi w uchwale nr 371/L/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 1
sierpnia 2018 r.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach
związanych z przyznanie stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda.

…………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………
( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy Nowa Ruda z siedzibą w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 1,
Powołany został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
bip@gmina.nowaruda.pl
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c Rozporządzenia 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), w celu przyznania stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda,
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt;
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 roku.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne z uwagi na osiągnięcie celu, dla którego dane są
przetwarzane. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
nieudzielenie stypendium.

