Zduńska Wola, dn. ......................

Klauzula informacyjna dla pozyskania danych osobowych rodziców oraz dzieci w celu realizacji
pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendia szkolne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220
Zduńska Wola.
2. Nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych czuwa Inspektor Ochrony Danych – Tomasz
Dygała, kontakt: iod@ugzw.com.pl .
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku Gminy Zduńska Wola dotyczącego
pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolne zgodnie z art. 90b, 90c ust. 2 pkt 1, 90d,
art. 90f oraz art. 90m ust. 1 i art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1457).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
· podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
· podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
· prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
· prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
· prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
· prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy
Zduńska Wola. Przy czym podanie danych jest:
· obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
· dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie
zawarcie umowy.
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

...................................................
adres zamieszkania
..................................................
telefon

nr konta

__________________________

Data wpływu wniosku
Nr rejestru
Podpis przyjmującego

Wójt Gminy
Zduńska Wola
WNIOSEK
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY
MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I.

RODZAJ POMOCY
1. Stypendium szkolne
2. Zasiłek szkolny
dla ucznia – słuchacza.........................................PESEL

___________

(Imię i Nazwisko)

uczącego się w klasie ...................w Szkole..................................................................................................
( Nazwa Szkoły i adres)

(uwaga : zaznaczyć odpowiednią kratkę znakiem X)

II.
L
p.

1.
2.
3.
4.

…………………………………………
Podpis składającego wniosek

Miejscowość

...................................................
Imię i Nazwisko rodzica
lub pełnoletniego ucznia (słuchacza)

5.
6.
7.
8.

We wspólnym ze mną gospodarstwie domowym pozostają niżej wymienieni członkowie rodziny:
Nazwisko i imię

PESEL

Stopień
Miejsce pracy lub nauki,
pokrewieństwa inne źródła utrzymania

Dochód netto

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

9.

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

10

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

III.

Oświadczam, że:

·

nie posiadam/ posiadam* gospodarstwo rolne;

·

nie prowadzę / prowadzę* działalność gospodarczą;

·

nie korzystam/ korzystam* z pomocy społecznej.

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

VI.

( * niepotrzebne skreślić)

Opinia

dyrektora

szkoły

w

sprawie

formy

wnioskowanej

pomocy

materialnej

o charakterze socjalnym:

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

Wszystkie podane wyżej informacje, załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte, dotyczące

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

rodzaju i wysokości dochodów członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie

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

domowym są kompletne i prawdziwe.
IV.

WNIOSKOWANA FORMA POMOCY
1. Całkowite – częściowe pokrycie kosztów udziału

...................................................
(pieczątka szkoły)

w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia

.........................................................
(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

VII.

Rodzaj zajęć, które będą opłacane ze stypendium:

Pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczam, że nie otrzymuję innego stypendium
o charakterze socjalnym.

..................................................................................................................
Nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia:
..................................................................................................................
2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup
podręczników i innych pomocy naukowych.
3. Całkowite-częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich)
4. Świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na :
................................................................................................................
Podać rodzaj potrzeby o charakterze edukacyjnym

VIII.

Do wniosku załączam:
1. Zaświadczenie o wysokości dochodów rodziny lub o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, zgodnie z art. 8 ust.3-13 ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej.
2. Inne dokumenty (wymienić jakie) ...........................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z art. 90o ust. 1 - 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1457) zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych zmianach
w sytuacji materialnej mojej rodziny oraz zmianie warunków stanowiących podstawę
przyznania stypendium szkolnego.

(uwaga : zaznaczyć odpowiednią kratkę znakiem X)

V. UZASADNIENIE WNIOSKU
(Opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną lub zdarzenie losowe
w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny):
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ...................................

..............................................
Podpis składającego wniosek

