Data wpływu wniosku
Nr ewidencyjny

Wniosek o przyznanie stypendium „SŁODYCZ WIEDZY”
przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą,
z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 17.
(składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia)

....................................................................................................................................................................
imię i nazwisko składającego wniosek

...................................................................................................................................................................
adres zamieszkania składającego wniosek,

...................................................................................................................................................................
telefon kontaktowy

e-mail

Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2018/2019 stypendium SŁODYCZ WIEDZY dla

1. Dane ucznia
Imię / Imiona
Nazwisko

2. Adres zamieszkania
Ulica / Miejscowość
Kod pocztowy

3.

Nr
-

Informacje o szkole

Nazwa szkoły, miejscowość
Typ szkoły i klasa

4. Oceny uzyskane w roku szkolnym 2017/2018
Zachowanie
Średnia ocen z przedmiotów

5. Załączniki
Kopia świadectwa
szkolnego
Kopia orzeczenia o
niepełnosprawności
……………………………..
……………………………..

Poczta



Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i że jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553 ze zm.) za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych
z przyznaniem i rozliczeniem pomocy materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).



Akceptuję postanowienia „Regulaminu przyznawania stypendium SŁODYCZ WIEDZY dla uczniów chorych na
cukrzycę” i oświadczam, że zapoznałe(a)m się z jego treścią

Od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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. Zgodnie z art. 13
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z siedzibą
przy ul. Młyńskiej 17, 44-100 Gliwice
OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego
Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Towarzystwu Pomocy Dzieciom i Młodzieży z
Cukrzycą
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Towarzystwa Pomocy Dzieciom i
Młodzieży z Cukrzycąna podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu
przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku
udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług
telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator
przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz
przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub
wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na
miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji
opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych
(kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mojacukrzyca.pl z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

…………………., dnia ...............................

..................................................................
podpis składającego wniosek

