
 ...................................................          Załącznik Nr 1 
(imię i nazwisko wnioskodawcy)       do uchwały Nr XLV43/10 
              Rady Gminy Jodłowa 
 ...................................................             z dnia 9 sierpnia 2010r.  
(adres zamieszkania, telefon) 

 .............................................  
 ..................................................  
 
 ..................................................  
 
 ...................................................  
(stosunek wnioskodawcy do ucznia) 

 
 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE, ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE,  

NAUKOWE I ARTYSTYCZNE 
 
 

1. Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia ucznia……………………………………………………………………………….. 

3. Adres stałego zamieszkania………………………………………………………………………… 

4. Pełna nazwa szkoły………………………………………………………………………………….. 

5. Adres szkoły…………………………………………………………………………………………... 

6. Średnia ocen z bieżącego roku szkolnego, opis osiągnięć sportowych, naukowych, 

artystycznych 

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

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

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

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

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

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

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

7. Nazwa banku i nr konta, na które należy przekazać stypendium 

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

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

 
Jednocześnie oświadczam, że jest mi znane postanowienie „Regulaminu przyznawania stypendium za 
wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne” o obowiązku zawiadomienia Wójta 
Gminy Jodłowa o fakcie rezygnacji z nauki w ciągu 14 dni od tego zdarzenia. 

 
 

 

 
 …................................... 
 (podpis wnioskodawcy) 



Klauzula informacyjna 

 

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: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 

W JODŁOWEJ, 39-225 JODŁOWA 69, cuw@jodlowa.eu, 14 666 57 65, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor.cuw@jodlowa.eu, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania stypendium za wyniki 

w nauce i osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Jodłowa -  na podstawie Uchwały  Nr XLV/43/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 

9 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz 

osiągniecia naukowe, artystyczne i sportowe, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną (B-5) obowiązującą w Centrum Usług Wspólnych 

w Jodłowej, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 
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