
UCHWAŁA NR VII/53/2019
RADY GMINY ZAWOJA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na 
terenie Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za 

wysokie wyniki w nauce

Na podstawie art. 90t ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 t.j. 
z dnia 2018.07.31), art. 72 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. 2017 .2203)oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24),  Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się „Gminny program wspierania uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie 
Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki 
w nauce”.

2. Szczegóły przyznawania stypendiów określa Regulamin „Gminnego Programu wspierania uzdolnionych 
uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zawoja” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVI/158/2016 Rady Gminy Zawoja z dnia 7 marca  2016 roku w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zawoja poprzez 
przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki  w nauce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Zajda
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr VII/53/2019 

Rady Gminy Zawoja 
z dnia 28 marca 2019 r. 

 

 

REGULAMIN 

„Gminnego Programu wspierania uzdolnionych uczniów pobierającą naukę 
na  terenie Gminy Zawoja” 

 

§ 1 
 

1. Program ma na celu wspieranie uzdolnionych uczniów, uczęszczających   do szkół na 

terenie Gminy Zawoja, w szczególności poprzez: 

a) stworzenie warunków do wzrostu aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży                      

oraz aktywności artystycznej, sportowej i społecznej, 
b) motywowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach  oraz 

reprezentowania Gminy w województwie, kraju oraz na arenie międzynarodowej, 
c) wzmocnienie szans rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, 
d) wspieranie finansowe i promowanie uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce 

oraz posiadających osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, 

artystycznych oraz zawodach sportowych 
2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o; 
a) Programie – rozumie się przez to „Gminny Program wspierania uzdolnionych uczniów            

pobierających naukę na  terenie Gminy Zawoja ” 

b) uczniu – rozumie się przez to ucznia szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej. 
c) regulaminie – rozumie się przez to Regulamin „Gminnego Programu wspierania 

uzdolnionych uczniów pobierającą naukę na  terenie Gminy Zawoja” 
d) zespole – rozumie się przez to wszelkie zorganizowane zespoły o charakterze artystycznym 

lub sportowym, składające się wyłącznie z uczniów. 

 

§ 2 
 

1. Program obejmuje uczniów, oraz uczniów należących do zespołów, którzy mają bardzo 

dobre lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie: 
a) nauki 

b) sztuki 
c) kultury 

d) kultury fizycznej i sportu 

§ 3 
 

1. Formą pomocy finansowej szczególnie uzdolnionym uczniom jest stypendium Wójta 

Gminy Zawoja. 

2. W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Zawoja może, po zasięgnięciu opinii Komisji,  

o której mowa w §11 - 13, ustalić inną formę pomocy szczególnie uzdolnionym uczniom np. 

dodatkową pomoc finansową na organizację odczytu, wystawy, prezentację, indywidualną 

opiekę naukową czy artystyczną. 

 

§ 4 

 

W ramach Programu może być przyznane stypendium: 
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1. Naukowe – laureatowi lub finaliście olimpiady przedmiotowej lub konkursu 

przedmiotowego organizowanych przez kuratorów oświaty na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim, posiadającemu co najmniej ocenę dobrą z zachowania; 
2. Sportowe – uczniowi legitymującemu się co najmniej dobrą oceną z zachowania                    

i osiągnięciami sportowymi na szczeblu co najmniej rejonowym (miejsca I-III) w zawodach 

organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub inne związki sportowe; 
3. Artystyczne – uczniowi posiadającemu osiągnięcia w dziedzinie sztuki, kultury oraz 

reprezentującemu szkołę i gminę co najmniej w wojewódzkich konkursach, przeglądach, 

wystawach itp. oraz posiadającemu co najmniej ocenę dobrą z zachowania. 

 

§ 5 
 

1. Za poszczególne osiągnięcia wymienione w § 4 pkt. 1 przyznaje się następującą liczbę 

punktów: 
a) ogólnopolskie – 20 pkt 
b) wojewódzkie – 15 pkt 

2. Za osiągnięcia wymienione w § 4 pkt. 2 i 3 przyznaje się następującą liczbę punktów: 
a)  na szczeblu ogólnopolskim: 
∙ I miejsce – 30 pkt 
∙ II miejsce – 25 pkt 

∙ III miejsce – 20 pkt 
∙ udział – 15 pkt 
b) na szczeblu wojewódzkim: 

∙ I miejsce – 13 pkt 

∙ II miejsce – 12 pkt 
∙ III miejsce – 11 pkt 
∙ IV miejsce do VIII miejsca – 5 pkt 

c) na szczeblu rejonowym: 
∙ I miejsce – 9 pkt 

∙ II miejsce – 8 pkt 
∙ III miejsce – 7 pkt 
∙ IV miejsce do VI miejsca – 3 pkt 

d) na szczeblu międzynarodowym: 
∙ I miejsce – 50 pkt 

∙ II miejsce – 45 pkt 
∙ III miejsce – 40 pkt 

∙ udział – 20 pkt 
3. W ramach jednego konkursu lub dyscypliny sportowej przyznaje się punkty tylko za 

najwyższe osiągnięcia. 

§ 6 
 

W przypadku wymienionym w § 1 ust. 2 lit. d)  stypendium przyznaje się dla całego zespołu. 

 

§ 7 

 

Uczniowie zakwalifikowani przez komisję, o której mowa w § 11 objęci są stypendium na 

okres od 1stycznia do 31 grudnia danego roku. Mają oni prawo do ponownego ubiegania się o 

stypendium w latach następnych na podstawie osiągnięć z okresu po przyznaniu ostatniego 

stypendium. 
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§ 8 
 

Ustanawia się następujące kategorie stypendiów: 
a) stypendium naukowe – I, II i III stopnia 

b) stypendium sportowe - I, II i III stopnia 
c) stypendium artystyczne - I, II i III stopnia 

 

§ 9 

 

Stypendium Wójta Gminy może zostać przyznane w maksymalnej wysokości dla 

indywidualnego kandydata lub zespołu: 
a) I stopnia do kwoty 1.500,00 zł – laureat konkursu lub olimpiady naukowej oraz kandydaci, 

którzy uzyskali za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej 25 pkt; 
b) II stopnia do kwoty 1.000,00 zł – finalista konkursu lub  olimpiady naukowej oraz 

kandydaci, którzy uzyskali za osiągnięcia sportowe lub artystyczne od 10 pkt do 24 pkt; 
c) III stopnia do kwoty 500,00 zł - kandydaci, którzy uzyskali za osiągnięcia sportowe lub 

artystyczne do 9 pkt. 

§ 10 
 

Stypendia przyznawane są w danym roku w ramach środków finansowych określonych przez 

Radę Gminy Zawoja w uchwale budżetowej na dany rok. Stypendia wypłacane są 

jednorazowo z góry za cały okres określony w § 7. 

 

§ 11 

 

W celu rozpatrzenia wniosków Wójt Gminy powołuje Komisję ds. Przyznawania Stypendiów 
Uzdolnionym Uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Zawoja, z zastrzeżeniem § 20 

ust. 2. 

 

§ 12 
 

1. Komisja o której mowa w §11  składa się z trzech wytypowanych przez Radę Gminy 

Radnych Gminy Zawoja oraz czterech osób wskazanych przez Wójta Gminy. 
2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej 4 osób ze składu Komisji. 

 

§ 13 
 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium oraz o jego wysokości decyduje 

Wójt Gminy Zawoja w drodze zarządzenia, na podstawie propozycji przedłożonej 

przez Komisję, o której mowa w §11, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2,  biorąc pod uwagę 

wielkość środków przeznaczonych na stypendia w danym roku.  
2. Stypendia przyznaje się w formie pieniężnej i wypłaca jednorazowo przelewem na 

wskazane przez rodzica/prawnego opiekuna konto bankowe lub wypłaca się w Kasie 

Urzędu Gminy Zawoja. 

§ 14 
 

W informacji o przyznaniu stypendium określa się w szczególności wysokość stypendium, 

jego przeznaczenie, termin i warunki wypłaty stypendium. 
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§ 15 
 

O stypendium mogą  się ubiegać uczniowie pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy 

Zawoja, niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Zasady zgłaszania kandydatów. 
 

§ 16 
 

Wnioski o stypendium dla kandydatów w ramach Programu mogą składać: 

a) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kultury i sportowych, 
b) radni Rady Gminy Zawoja, 
c) organizacje pozarządowe, 

d) trener lub  prezes klubu sportowego, 
e) sam zainteresowany lub jego prawny opiekun,  
- zwani dalej wnioskodawcą. 

 

§ 17 
 

1. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium. 
2. Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Programu powinien zawierać: 

a) dane instytucji lub osoby zgłaszającej (wnioskodawcy) 
b) dane kandydata 
c) opinię dyrektora placówki oświatowej, kulturalnej lub sportowej. 

d) uzasadnienie 

e) dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia – zaświadczenie o średniej ocen, kopie 
dyplomów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) publikacje, opinie itp.  
f) określenie sposobu wypłaty stypendium 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi zał. Nr2 do Regulaminu. 
4. W przypadku gdy wniosek składa inny wnioskodawca niż wskazany w § 16 lit e)  

Regulaminu, jest on zobowiązany do dołączenia do wniosku podpisanej przez 

zainteresowanego  lub jego prawnego opiekuna w przypadku uczniów niepełnoletnich 

Klauzuli informacyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, 

 

 

§ 18 
 

Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia w danym roku przyjmuje Wójt Gminy 

Zawoja do 30 kwietnia  roku następnego.  

 

§ 19 
 

Komisja rozpatruje zgłoszone wnioski do 31 maja danego roku kalendarzowego. 

 

§ 20 

 

1. Wójt Gminy rozpatruje propozycje Komisji do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. 

2. W przypadku gdy Komisja w terminie określonym w § 19 Regulaminu nie rozpatrzy 

zgłoszonych wniosków i nie przekaże Wójtowi propozycji przyznania stypendiów, Wójt 

samodzielnie rozpatruje zgłoszone wnioski i podejmuje decyzje o przyznaniu stypendiów. 
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§ 21 
 

Wójt Gminy obejmuje kandydata szczególną formą pomocy, o której mowa w § 3 ust. 2 

regulaminu, wydając zarządzenie. 

 

 

§ 22 
 

Do pomocy, o której mowa w § 3 ust. 2 regulaminu w zakresie nieuregulowanym odmiennie 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące stypendium. 

 

§ 23 

 

1. Wójt Gminy w uzasadnionych przypadkach może cofnąć wsparcie udzielone w ramach  

Programu, w szczególności jeżeli kandydat: 
a) został skreślony z listy uczniów, 

b) przerwał naukę w czasie roku szkolnego, 
c) został skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
2. O zaistnieniu okoliczności mogących powodować cofnięcie stypendium, szkoła, uczeń, 

jego rodzice lub prawni opiekunowie powinni natychmiast zawiadomić Wójta Gminy. 

3. W przypadku cofnięcia stypendium kwoty pieniężne wypłacone w ramach Programu 

podlegają zwrotowi, w wysokości proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał od momentu 

cofnięcia stypendium do zakończenia okresu na jaki stypendium zostało przyznane. 
 

 

           Przewodniczący Rady 

                Stanisław Zajda 
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                        Załącznik nr 2  

                        do Uchwały Nr  VII/53/2019 

                        Rady Gminy Zawoja 

                        z dnia 28 marca 2019 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY ZAWOJA w ramach 

Gminnego Programu  Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierającą naukę  na terenie  

Gmina Zawoja: NAUKOWE*, ARTYSTYCZNE, SPORTOWE 

I DANE WNIOSKODAWCY 

Wnioskodawca: 

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

Adres: 

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

II DANE OSOBOWE UCZNIA  

Nazwisko: …………………………………………..…….Imiona:……….……………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: ………………..……………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ojca, matki: …………….…………………………………………………………..……………. 

Nr legitymacji: …………………..………………….Nr dowodu osobistego:…………………………………… 

III ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA  

Miejscowość …....................................................Nr domu………………..kod pocztowy……….………………. 

Nr telefonu: ……………….……………………………………………………………………………………….. 

IV INFORMACAJA O SZKOLE  

Nazwa szkoły – adres: ……………………………………………….……………………….…………………. 

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

Klasa ……………………………………………. 

V UZASADNIENIE WNIOSKU 

Osiągnięcia ucznia: 
………………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

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

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

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

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

Udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, publikacje itp.: 
…………………………………………………………………………….………………………………………… 

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

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

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

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

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

Aktywność ucznia: 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Średnia ocen: …………………………………Ocena z zachowania: ……..……………………………………… 

VI OPINIA DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, KULTUROWEJ LUB SPORTOWEJ  

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

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

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

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

 

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

     (pieczątka szkoły/uczelni)                                                                                                                                                                      (data i podpis)                                                

VII ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJĄCE W/W OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

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

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

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

VIII OKREŚLENIE SPOSOBU WYPŁATY STYPENDIUM /należy wybrać jedną z opcji/ 

1. Stypendium należy wypłacić w Kasie Urzędu Gminy Zawoja 

2. Stypendium należy wypłacić przelewem na rachunek bankowy NR …………………………………….. 

……………………………………… będący własnością Rodzica/Opiekuna prawnego…………………………………….. 

                                                                                                                                                                                (imię i nazwisko) 

IX OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY/POUCZENIE 
Oświadczam, że zapoznałem/łam z się z Gminnym Programem  Wspierania Uzdolnionych Uczniów 

pobierających naukę na terenie Gminy Zawoja. 

Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że podane we wniosku oraz 

załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem danych osobowych  

jest Gmina Zawoja, z siedzibą 34-222 Zawoja 1307. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: 

inspektor@cbi24.pl 

2) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora będzie odbywać się wyłącznie na potrzeby związane 

z realizacją Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie 

Gminy Zawoja zwanego dalej „Programem” oraz Regulaminu określający szczegółowe warunki udzielania przez 

Wójta Gminy stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Zawoja. 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku jest niezbędność realizacji 

Programu oraz niezbędność wykonania zadań realizowanych w interesie publicznymi/lub wypełnienia 

obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 

4) Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu  

i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa 

danych określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

5) W granicach określonych 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               
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE posiadam prawo do: 

- żądanie dostępu do treści swoich danych osobowych, 

- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego 

obowiązku Administratora, lub do wykonania żądania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu , z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania 

danych osobowych. 

6) Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie  danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego Rozporządzenia 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. 

7) Podanie danych osobowych wynika z konieczności realizacji Programu oraz niezbędności wykonania zadań 

realizowanych w interesie publicznym i/lub wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 

8) Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych w pkt. 

2 oraz przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwum. 

 

 

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

              (miejscowość, data)                                                                                  (podpis wnioskodawcy) 

 

 

X ADNOTACJE URZĘDOWE 
 

Wójt Gminy Zawoja przyznaje /nie przyznaje*  

 

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

(imię i nazwisko) 

 

stypendium w wysokości …………………………słownie: …………………………………………………… 

 

na rok szkolny…………………………………………. 

 

 

Zawoja, dnia ……………..……                                            Podpis Wójta Gmin…………………..……….  

 

         Przewodniczący Rady 

              Stanisław Zajda 
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Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr  VII/53/2019 

Rady Gminy Zawoja 
z dnia 28 marca 2019 r. 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

1
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam z się z Gminnym Programem  Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na 

terenie Gminy Zawoja. Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że podane we wniosku 

oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem danych osobowych  

jest Gmina Zawoja, z siedzibą 34-222 Zawoja 1307. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: 

inspektor@cbi24.pl 

2) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora będzie odbywać się wyłącznie na potrzeby związane 

z realizacją Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zawoja 

zwanego dalej „Programem” oraz Regulaminu określający szczegółowe warunki udzielania przez Wójta Gminy stypendiów 

dla uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Zawoja. 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku jest niezbędność realizacji Programu oraz 

niezbędność wykonania zadań realizowanych w interesie publicznymi/lub wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych 

na Administratora. 

4) Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu 

i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych 

określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

5) W granicach określonych 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 posiadam prawo do: 

- żądanie dostępu do treści swoich danych osobowych, 

- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku 

Administratora, lub do wykonania żądania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu , z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

6) Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego Rozporządzenia 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. 

 

                                                           
1
 Należy dołączyć do wniosku w przypadku, gdy wniosek składa inny wnioskodawca niż wskazany w § 16 lit. e Regulaminu  
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7) Podanie danych osobowych wynika z konieczności realizacji Programu oraz niezbędności wykonania zadań realizowanych 

w interesie publicznym i/lub wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 

8) Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych w pkt. 2 oraz przez 

okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwum. 

 

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

              (miejscowość, data)                                                                                  (podpis ucznia/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

             Stanisław Zajda 
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