
ZAŁĄCZNIK  
do Regulaminu udzielania stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uzdolnionych 

uczniów pobierających naukę na terenie Miasta Pruszcz Gdański, w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci                                                          
i Młodzieży 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA ROK SZKOLNY 20….../20…... 

ZA WYNIKI W NAUCE / OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE/ ARTYSTYCZNE 1  

Wniosek proszę wypełnić drukowanymi literami 

DANE 

WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko 

 

Adres zamieszkania (rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

Numer telefonu 

 

Adres e-mail 

 

DANE UCZNIA 

Imię i nazwisko 

 

Adres zamieszkania 

 

Data i m-ce urodzenia  

 PESEL            

Imię i nazwisko właściciela 

rachunku bankowego 

 

Numer rachunku                           

INFORMACJA O UZYSKANYCH OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA  

Uzyskany 
tytuł/ zajęte 

miejsce 

Dane dotyczące konkursów/ turniejów/ przeglądów/ olimpiad/ zawodów 

NAZWA ORGANIZATOR ZASIĘG 2 

    

    

    

    

WYPEŁNIA PLACÓWKA OŚWIATOWA 

Nazwa szkoły 

 

 

Klasa Średnia ocen w klasyfikacji 

rocznej 

   ....................................................................                                                  ....... .............................................................           

                    (pieczęć szkoły)                                                                                                                                        (podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły)                         

 
 

 
 

 

 
               ……………………....................................................... 

                                       (podpis wnioskodawcy)                       

  Załączniki: 

1) oryginał zaświadczenia ze szkoły o średniej ocen klasyfikacji rocznej z danego roku szkolnego, 

2) oryginały zaświadczeń lub kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane                 

w danym roku szkolnym, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, 

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. 

_________________________ 
1  proszę skreślić niepotrzebne 
2 proszę wpisać: międzynarodowy lub ogólnopolski lub wojewódzki lub powiatowy lub gminny 



 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
 

Ja, niżej podpisana/y,  ………………………………………………………….……………..……………..……. 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) oraz  art. 81 ust. 

1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)  

dobrowolnie wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem/                    

z wizerunkiem córki/syna ………………………...…………………………..  bez konieczności każdorazowego 

ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć w jakiejkolwiek 

formie i na wszystkich polach eksploatacji wyłącznie w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański. 

 

..……………………………………………..………… 

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

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

informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu 

Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem 

Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem                   

e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o stypendium za wyniki                                          

w nauce/osiągnięcia sportowe na podstawie uchwały Nr XIX/255/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 

25 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w ramach 

Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w zw. z art. 90t ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

4) Dane wizerunkowe przetwarzane są w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez 

Gminę Miejską Pruszcz Gdański. Zdjęcia zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Miasta Pruszcz Gdański na 

portalu www.facebook.pl oraz na stronie internetowej Miasta Pruszcz Gdański. Będę one również udostępnione w 

postaci pliku jpg przedstawicielom prasy lokalnej oraz mediom współpracującym z Urzędem Miasta w Pruszczu 

Gdańskim; 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: bank obsługujący jednostkę, redakcje lokalnej prasy, podmioty 

świadczące dla Administratora usługi pocztowe i prawne oraz inne organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący 

się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.   

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej 

załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych; 

8) Posiada Pani/Pan 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 jej cofnięciem; 

9) W przypadku gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo                                

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa; 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich 

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

stypendium.  
 

mailto:iod@pruszcz-gdanski.pl

