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Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia 
sportowe dla uczniów szkół dla młodzieży oraz wychowanków Zespołu Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy 
 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 
 
2. Nazwa szkoły   ……………………………………………………………………………….  
 
3. Klasa………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Autoprezentacja osiągnięć ucznia (najistotniejsze osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 
2020/2021)  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
             

Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO) w celach  związanych            
z procesem przyznania stypendium  
                                                                                      
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 7,                             
58-100 Świdnica wizerunku mojego/ mojego dziecka*, utrwalonego podczas uroczystości wręczenia jednorazowego 
stypendium na stronie internetowej www.powiat.swidnica.pl. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek 
mój/ mojego dziecka* będzie wykorzystany wyłącznie w celu informacyjnym i promocyjnym. (Podstawa prawna: 
art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1231 ze 
zm.) 

                                                                               
                                                                                 ……………………………………………………… 
                                                                                                      (data i podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia)  
 

Załączniki: 

1. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia 



 
 
 
 
 

Informacja o ochronie danych osobowych 
Zgodnie z  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy jest: 
Starosta Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, 58 -100 Świdnica.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 
działania Starostwa Powiatowego w Świdnicy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy za pomocą 
adresu e-mailowego: iodo@powiat.swidnica.pl 

3. Administrator danych osobowych – Starosta Świdnicki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Staroście Świdnickim;  
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatu Świdnickiego; 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne. Fakt przekazania wynika z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcami mogą być również inne podmioty, które na podstawie 
umów podpisanych z Powiatem Świdnickim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta 
Świdnicki. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku, gdy stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo 
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e mail: kancelaria@uodo.gov.pl) 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane  w sposób zautomatyzowany (w systemie informatycznym Starostwa) i nie 
będą profilowane. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


