
Dane ucznia (stypendysty)

………………………….
/imię i nazwisko/

Dane rodzica/ wnioskodawcy

…............…………………………….
(imię i nazwisko)

……………………..…………………
(adres)

kontakt telefoniczny …...............................
Urząd Miejski w Pasłęku

pl. św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

Proszę o przekazanie I transzy stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 na niżej
wskazany rachunek bankowy: ucznia*/rodziców*/opiekunów prawnych*.
*niepotrzebne skreślić 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –
RODO  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Urząd  Miejski  w  Pasłęku  w  celu  realizacji
wypłaty I transzy stypendium przyznanego na rok szkolny 2020/2021. 

Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania na piśmie informacji o ewentualnych zmianach niżej
wymienionych danych.

………………………………………. ……………………………………………

Podpis: imię i nazwisko: ucznia, rodzica*/
miejscowość i data opiekuna prawnego * 

*Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych należy podać w przypadku niepełnoletności ucznia.

imię i nazwisko
(pełne dane właściciela

konta bankowego)
adres

(pełne dane właściciela
konta bankowego)

nr konta
(bank)

……………………………………….               Wyrażam zgodę……………………………………
miejscowość i data Podpis: imię i nazwisko właściciela konta

Zostałem/am poinformowany, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pasłęku jest Burmistrz Pasłęka przy ul. Plac Świętego Wojciecha 5, 14-400

Pasłęk, nr telefonu: 55 248 20 01.
2) Gmina powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z inspektorem danych jest możliwy pod adresem email: iod@paslek.pl, nr telefonu: 55 248 20 01 wew. 70.
3) podane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypłaty stypendium szkolnego;
4) podane dane osobowe będą przechowywane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej)1

6) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli podane dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wypłaty stypendium.

         …………………………………………
Podpis ucznia/rodzica/opiekuna prawnego

1 Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


