
Załącznik 

do Zarządzenia Nr  129/2020 

Prezydenta Miasta Siedlce 

z dnia 27 maja 2020 r. 

………………………………….. 
(pieczęć nagłówkowa szkoły) 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE 

 
                                                   I stopnia                         II stopnia 

 
Część A. 

DANE KANDYDATA 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko kandydata/data i miejsce urodzenia 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych kandydata 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania kandydata/numer telefonu 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Pełna nazwa szkoły do której uczęszcza kandydat/oznaczenie klasy (semestru) 

 

 

Część B. 

OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA 

 

1. Wniosek dotyczy osiągnięć kandydata za okres: 

 

              I semestru danego roku szkolnego                        II semestru danego roku szkolnego      

 
2. Kandydat legitymuje się osiągnięciami: 

 
              w zakresie nauki                            artystycznymi                        sportowo-rekreacyjnymi 

   

            
3. Średnia ocen klasyfikacyjnych kandydata w semestrze    

 

 
4. Część opisowa osiągnięć kandydata: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
   

  

   

 

  



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Załączniki: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………………… 
podpis dyrektora szkoły 

 

Część C. 

 
Wyrażam zgodę na przedstawienie mojej kandydatury/kandydatury mojego dziecka do przyznania 

Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce. 

 

 

……..…………………………………….......... 
(czytelny podpis*) 

 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1. Dane osobowe dziecka oraz rodziców lub prawnych opiekunów przetwarzane będą przez Prezydenta Miasta 

Siedlce – Administratora Danych, dla celów niezbędnych do przyznania Stypendium Prezydenta Miasta 

Siedlce. 

2. Przetwarzanie danych osobowych dziecka obejmuje: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, numer telefonu, nazwę szkoły do której uczęszcza, oraz przetwarzanie danych osobowych 

rodziców lub opiekunów prawnych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer rachunku 

bankowego. 

3. Dane osobowe określone powyżej podlegać będą pełnej ochronie i będą one przetwarzane przez 

Administratora na podstawie niniejszej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 w związku  z art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.). 

4. Pamiętaj,  że masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. 

Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email 

lub listu na adres: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na 

przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest konieczna do przyznania stypendium Prezydenta 



Miasta Siedlce. Cofnięcie zgody spowoduje to, że nie będziemy mogli realizować celu przetwarzania danych, 

w tym wypadku przyznania stypendium. 

5. Dane osobowe objęte niniejszym formularzem będą przetwarzane przez minimum pięć lat zgodnie 

z Załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz. U., Nr 11, poz. 67), wydanym na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164       z późn. 

zm.). 

6. Na stronie internetowej http://pliki.siedlce.pl/KLAUZULA_UM%20Siedlce.pdf została zamieszczona 

klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Siedlce. 

 

 

7. Poprzez złożenie podpisu poniżej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

we wniosku dla celów i na zasadach określonych powyżej. 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

data i podpis* 

 

 

 

 

W przypadku przyznania stypendium proszę o wypłatę środków finansowych: 

 

 

na konto: ……………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa banku) 

 

                                

(numer konta bankowego) 

 

 

 
………………………………………………… 

(czytelny podpis*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

 

* - podpisuje pełnoletni uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego rodzic lub prawny opiekun. 

 

Część A oraz B wypełnia szkoła. 

Część C wypełnia pełnoletni uczeń lub rodzic/prawny opiekun. 

W części B pkt. 5 należy opisać osiągnięcia kandydata będące podstawą ubiegania się kandydata o przyznanie 

stypendium. Osiągnięcia powinny być udokumentowane załącznikami. 

http://pliki.siedlce.pl/KLAUZULA_UM%20Siedlce.pdf

