
 

                                                                                                        Załącznik  do  Uchwały  Nr VI/22/182/2020                                                                                                                      

                                                                                                                          Rady Powiatu Ciechanowskiego  

                                                                                                                               z dnia  28 września 2020 roku                                                          

 

 

Wniosek   

o przyznanie  stypendium Starosty Ciechanowskiego 

 

 

• dla najlepszego maturzysty1                                        □ 

• dla laureata  olimpiady, konkursu lub turnieju1        □ 

 

 

1. Wnioskodawca: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

    Nazwa i siedziba szkoły: 

 

 

  

2.   Dane osobowe ucznia: 

 

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

Imię i nazwisko: 

 

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

Adres zamieszkania: 

 

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

PESEL: 

 

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

Dane adresowe właściwego Urzędu Skarbowego: 

 

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

Data i miejsce urodzenia: 

 

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

Adres e-mail:* 

 

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

Telefon kontaktowy:* 

 

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

Nr rachunku bankowego i nazwa banku:2 

 

 

 

3.Uzasadnienie wniosku 

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

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



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

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

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

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

 

Załączniki: 

 

 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                      (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D CZ E NI E UC Z NI A  

 

Wyrażam  zgodę  na zgłoszenie  mojej  kandydatury do przyznania  stypendium Starosty Ciechanowskiego  dla 

najlepszego maturzysty1  □/ dla laureata  olimpiady, konkursu lub turnieju1 □  ( w przypadku   osób  

niepełnoletnich, zgodę muszą wyrazić również rodzice lub prawni  opiekunowie). 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

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

(   data i czytelny podpis  ) 

 

 

 

 

 *  informacje nieobowiązkowe 
1 )    zaznaczyć właściwe 

2)     obowiązkowe w przypadku  przekazania nagrody  na rachunek bankowy  

 

 

 

 

 

 



 

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

  imię i nazwisko 

 

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

   nazwa szkoły  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Oświadczam, iż świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu: 

- przeprowadzenia i dokumentowania procedury przyznania stypendium za wysokie wyniki  w nauce i szczególne 

osiągnięcia  edukacyjne, 

- przeprowadzenia i dokumentowania uroczystości wręczenia stypendium za wysokie wyniki  w nauce i 

szczególne osiągnięcia  edukacyjne  , 

- przeprowadzenia obowiązkowego rozliczenia i przekazania informacji do Urzędu Skarbowego o przyznanym 

jednorazowym stypendium   za  wysokie wyniki  w nauce i szczególne osiągnięcia  edukacyjne, 

Moja zgoda obejmuje utrwalanie i publikowanie w Internecie, prasie samorządu powiatu ciechanowskiego  oraz 

innych mediach mojego wizerunku, imienia i nazwiska, osiągnięć w  nauce  oraz przekazywania danych mediom. 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) – tzw. RODO, Starosta Ciechanowski informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w 

Ciechanowie, z siedzibą w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

email: daneosobowe@ciechanow.powiat.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- przeprowadzenia i dokumentowania procedury przyznania  stypendium za wysokie wyniki  w nauce i 

szczególne osiągnięcia  edukacyjne, 

- przeprowadzenia i dokumentowania uroczystości wręczenia stypendium za wysokie wyniki  w nauce i 

szczególne osiągnięcia  edukacyjne,  

- przeprowadzenia obowiązkowego rozliczenia i przekazania informacji do Urzędu Skarbowego o przyznanym 

stypendium za wysokie wyniki  w nauce i szczególne osiągnięcia  edukacyjne , 

- realizacji ustawowych zadań Starostwa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a także na podstawie 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Powiatowym oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób 

fizycznych Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, art. 21 ust 1 pkt 40b 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa tj. Urząd Skarbowy 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wraz z dokumentacją dotyczącą procedury przyznania i 

uroczystości wręczenia nagród, przez okres przewidziany w przepisach prawa, w szczególności 

wynikający z kategorii akt, do których klasyfikuje się ta sprawa na podstawie Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

6. Posiada Pani/Pan, w przypadkach określonych przepisami prawa, 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. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z 

prawem, 



8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 

obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi 

przyznanie i uroczyste wręczenie  stypendium za wysokie wyniki  w nauce i szczególne osiągnięcia  

edukacyjne 

9. Podane dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

10. Pani/Pana dane nie będą służyły profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

 

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 

                                     

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                           

…………………………………………………. 

                                                                                                                              (   data,  czytelny podpis ) 

                                                                       


