
 
Załącznik do regulaminu 

lokalnego programu stypendialnego dla uczniów 
pierwszych klas szkół ponadpodstawowych 

powiatu bytowskiego 
 

  

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  

 
 
...................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko ucznia ) 

 
...................................................................................................................................................................................... 
 (imiona rodziców/opiekunów prawnych) 

 
...................................................................................................................................................................................... 
 (adres stałego miejsca zamieszkania, nr telefonu kontaktowego) 
 

............................................................            
(nr PESEL) 
 

...................................................................................................................................................................................... 
 (numer konta bankowego, imię i nazwisko właściciela konta) 

 

......................................................................................................................................... ............................................. 
 (nazwa zespołu szkół ponadpodstawowych, w którym kształci się uczeń) 

 

Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bytowski z siedzibą Starostwo Powiatowe w Bytowie,  

ul. Ks. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, tel. 59 822 80 00, e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@powiatbytowski.pl, tel. 59 822 80 00, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starosty jako organu administracji - na podstawie  

Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Ustawa Prawo Oświatowe 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą 

w Starostwie Powiatowym w Bytowie, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Ustawa o systemie oświaty jest obligatoryjne.  

 

 

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 regulaminu lokalnego programu stypendialnego dla 

uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych powiatu bytowskiego zobowiązuję się do zwrotu 
otrzymanego stypendium. 

 

 
 

 
................................, dnia .......................             .......................................................................... 
   ( miejscowość )   ( data )   ( podpis rodziców/opiekunów prawnych/ucznia)                           
 

 

mailto:iod@powiatbytowski.pl

