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Wniosek o przyznanie stypendium NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego
1. Dane osobowe ucznia:
Imię i nazwisko: …………............................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ...............................................................................................................
Imiona rodziców: ............................................................................................................................
PESEL…… …………………..
Seria i numer dokumentu tożsamości (legit. szkolna lub dowód osobisty):
………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania
Województwo:…..........................................powiat: ..............................................…………..

gmina:

………………… …………………. .poczta: …..……………....…………………. ….
kod pocztowy: …….……….……………….miejscowość……………………..:…..…………
ul. ………………….……. ………………nr domu/mieszkania: ……………………..….…...
tel: ..………………………….………… e-mail1:…………...…………………………………
Nazwa urzędu skarbowego ………………………………………………………………..….
Nazwa i adres szkoły, tel.: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Klasa (ukończona): ……………,…………
Czy byłbyś w przyszłości zainteresowany pracą wolontariacką? (Proszę podkreślić właściwą odpowiedź).
– TAK NIE
2. Uzyskana średnia ocen na świadectwie szkolnym:

1

Adres poczty elektronicznej (rodzica lub ucznia) proszę wpisać drukowanymi literami.
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3. Uzasadnienie złożenia wniosku przez ucznia:
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Podpis ucznia-czytelny: ..........................................................................................................
4. Informacje rodziców/opiekunów prawnych o sytuacji materialnej
(liczba osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe oraz oświadczenia o dochodach brutto. Kapituła ma prawo
zweryfikować te dane otrzymując do wglądu. kopię PIT za poprzedni rok):

...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych-czytelne: ................................................................
5. Opinia wychowawcy klasy:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Podpis wychowawcy-czytelny: ...................................................................................................
6. Rekomendacje:
(Jeśli rodzic/opiekun prawny jest członkiem NSZZ „Solidarność” – osobą rekomendującą powinien być członek
Prezydium Komisji Zakładowej lub Międzyzakładowej).
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Podpisy-czytelne, pieczątki: .........................................................................................................
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7. Oświadczenia:
a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych we wniosku 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).
b. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mojego dziecka / mój wizerunek zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości stypendialnych
zorganizowanych przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy w Gdańsku na stronie internetowej Pomorskiej
Fundacji Edukacji i Pracy, Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” profilach internetowych zarządzanych przez
Fundację i Region jak Facebook oraz innych materiałach promocyjnych takich jak: ulotki, plakaty, biuletyny
informacyjne w celu informacji i promocji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.
8. Załączniki:
-

Kopia świadectwa ucznia z bieżącego roku szkolnego,
Kopie dyplomów (zaświadczeń) konkursów i zawodów,
Oświadczenie o sytuacji materialnej rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
Rekomendacje.

………………., dnia……………………………….

Podpis ucznia / rodzica, opiekuna prawnego: ……………….………………….

Decyzja Kapituły:.....................................................

Kwota:................................................................

Podpisy członków Kapituły:

……………………………………………………………………………………………………………
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Klauzula informacyjna:
W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?
Administratorem przekazanych danych osobowych jest Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy
Administrator” lub „Fundacja”).

z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się na adres email: pomorskafundacja@wp.pl
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Twoje dane osobowe, które przekazałeś Fundacji, przetwarzane są w celu przyznania stypendium, w tym także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, a także w celu
weryfikacji, czy jesteś uprawniony do otrzymania stypendium.
Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna
przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora.
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek przyznania stypendium. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej
realizacji zadań Administratora. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz chciał nam ich podać, nie będziemy w stanie przyznać Ci stypendium.
Komu Twoje dane osobowe są udostępniane ?
Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną,
prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy, w tym firmy pocztowe zajmujące się dostarczeniem poczty.
Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane ?
W przypadku przetwarzania danych w celu przyznania stypendium, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przekazania stypendium oraz wykonania
czynności rachunkowych i fiskalnych,

nie dłużej niż 15 lat. Dane osób, które nie uzyskały stypendium przechowywane będą do czasu wykonania czynności reklamacyjnych.
Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych ?
W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Masz
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa osób w okresie przed przyznaniem stypendium i osób, które nie uzyskały stypendium są szersze i
dodatkowo mają prawo do usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z Administratorem danych na adres email: pomorskafundacja@wp.pl lub w tradycyjnej formie papierowej na
adres: Pomorska Fundacja Edukacji i pracy 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24.
Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych ?
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje
negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
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