
WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Wójta Gminy Wohyń  
dla uzdolnionych uczniów za: 

1) wyniki w nauce* 
2) osiągnięcia sportowe* 
3) osiągnięcia artystyczne*  

( * niepotrzebne skreslić) 

I.WNIOSKODAWCA: 

1. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: ….……………………………………………………................... 

2.Nazwa szkoły …………………………………….…………………………………………………… 

3. Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………………. 

II. DANE DOTYCZĄCE UCZNIA: 

Imiona i Nazwiska rodziców/opiekunów prawnych  

Telefon kontaktowy  

Nazwisko ucznia  

Imię/imiona ucznia  

PESEL  

Miejsce zamieszkania ucznia  

Klasa do której uczęszczał uczeń  

Adres szkoły  

WYNIKI W NAUCE                                                          

Imię i nazwisko  

Średnia ocen   

Zachowanie  

Inne osiągnięcia w nauce  

 
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE LUB ARTYSTYCZE UCZNIA :…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
WYKAZ DOKUMENTÓW/ZAŁĄCZNIKÓW: ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA: 

• Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami przyznawania stypendiów Wójta Gminy 
Wohyń. 

 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia, 

nazwiska i wizerunku na relacji z uroczystości przyznania stypendium Wójta Gminy Wohyń 
za szczególne warunki w nauce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679. 
Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
• Proszę o wypłatę stypendium na wskazany rachunek bankowy:  

 

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

 

..............................., dn. ..........................                  ………..………………..…………………………. 
                    (miejscowość / data)                                                                     (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 

 

POTWIERDZENIE DYREKTORA SZKOŁY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW                                          

DO  OTRZYMANIA STYPENDIUM 

 

..............................., dn. ..........................                              ……………………………………………. 
                    (miejscowość / data)                                                        (pieczęć i podpis dyrektora 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Na podstawie powyższych informacji, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wohyń  

Nr XXIII/118/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów: 

 przyznaję/nie przyznaję stypendium w kwocie: …………………………………...……... 

(słownie ……………………………………………………………………………………….). 

 

 

………………..….. 
( podpis ) 

Uwaga:  

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Wohyń, ul. Radzyńska 4,  

21-310 Wohyń w terminie do 10 lipca danego roku. 
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Obowiązek informacyjny 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informuję, że: 
 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Wohyń z siedzibą (ul. Radzyńska 4, 
21-310 Wohyń tel. 83 353 00 03). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres 
Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendium Wójta Gminy 
Wohyń za szczególne wyniki w nauce, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z 
art. 90t ust. 4 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 
1327) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/1198/2020 z dnia 16 października 2020 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i 
młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w 
związku z realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży na terenie Gminy Wohyń.  
W zakresie relacji z uroczystości przyznania stypendium Wójta Gminy Wohyń za 
szczególne warunki w nauce podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 
ust. 1 lit. a tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.   

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do usunięcia danych osobowych w stosunku do danych osobowych dla których 

podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda.   
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

3 

 



8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze 
obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie 
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. W zakresie danych osobowych 
dla których zgoda jest podstawą przetwarzania, podanie danych jest dobrowolne.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych: Mikrobit z siedzibą w Lublinie, 
ul. Tomasza Zana 39/5, 20-601 Lublin , a także podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa. 
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