
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów  

szczególnie uzdolnionych artystycznie z terenu Powiatu Białobrzeskiego 

 

Wniosek o przyznanie stypendium 

 

CZĘŚĆ 1 – WYPEŁNIA WNIOSKUJĄCY 

 

1. Imię i nazwisko wnioskującego: ...................................................................................... 

2. Imię i nazwisko ucznia: ................................................................................................... 

3. PESEL ucznia (na potrzeby urzędu skarbowego):……………………………………… 

4. Adres zamieszkania ucznia: ............................................................................................. 

5. Imiona i nazwiska rodziców ucznia: 

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

6. Numer telefonu pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia 

niepełnoletniego: .............................................................................................................. 

7. Nazwa i adres szkoły: 

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

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

8. Klasa, do której uczęszcza uczeń w obecnym roku szkolnym: ....................................... 

9. Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

10. Przedstawione dokumenty w załączeniu (wymienić): 

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

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

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

 

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

            data i podpis wnioskodawcy 

11. Opinia opiekuna artystycznego lub przedstawiciela szkoły: 

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

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

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

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

 

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

            data i podpis opiniującego 



 

 

CZĘŚĆ 2 – WYPEŁNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ LUB RODZICE/OPIEKUNOWIE 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 

(wypełnia uczeń pełnoletni, a w przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice/opiekunowie prawni) 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku/danych 

osobowych mojego dziecka ………………………..oraz wizerunku* w celu przyznania 

stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie z terenu Powiatu 

Białobrzeskiego– zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z poźn.zm.),  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

 na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

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

                                                (data, podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

W związku z przyznaniem stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

artystycznie z terenu Powiatu Białobrzeskiego, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie danych 

osobowych i wizerunku mojego dziecka/moich ……………………………… poprzez jego 

publikację za pośrednictwem: 

• strony internetowej Współadministratora danych osobowych – Starostwa Powiatowego 

w Białobrzegach, pod adresem: www.bialobrzegipowiat.pl;  

• portalu społecznościowym tj. Facebook, pod nazwą Powiat Białobrzeski i adresem: 

www.facebook.com/bialobrzegipowiat/; 

•  biuletynu Współadministratora danych osobowych -  Powiat Białobrzeski, Informator 

Samorządowy;  

 

http://www.bialobrzegipowiat.pl/
http://www.facebook.com/bialobrzegipowiat/


•  strony internetowej Współdministratora danych osobowych – Białobrzeskie 

Towarzystwo Kulturalne w Białobrzegach, pod adresem: www.btkbialobrzegi.pl; 

•  strony internetowej Urząd Miasta i Gminy w  Białobrzegach, pod adresem: 

www.bialobrzegi.pl; 

•  gazety lokalnej Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi, Gazeta Białobrzeska; 

•  portalu społecznościowym tj. Facebook, pod nazwą Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi 

 i adresem: www.facebook.com/umigbialobrzegi/,  

*niepotrzebne skreślić 

Zgodnie z art. 81 z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 

 i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn.zm.). 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1, informujemy, że: 

1. Współadministratorami przetwarzanych danych  są: 

− Starostwo Powiatowe w Białobrzegach,  Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 

Białobrzegi, tel. (048) 613-34-14, e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl 

− Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne z siedzibą w Białobrzegach, ul. 

Reymonta 11/1A,  26-800 Białobrzegi ul., email: btk.bialobrzegi@wp.pl 

 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzaniem danych osobowych mogą 

Państwo kontaktować z:  

− Współadministratorem: Starostwo Powiatowe w Białobrzegach pod adresem  

e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Współadministratora; 

− Współadministratorem: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne z siedzibą                                                

w Białobrzegach pod adresem e-mail: btk.bialobrzegi@wp.pl lub pisemnie 

 na adres Współadministratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendium dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych artystycznie z terenu Powiatu Białobrzeskiego 

– Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu promocji przyznanych 

stypendiów. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  

na przetwarzanie danych osobowych przez Państwa jako jego opiekunów prawnych 

uczestnika, tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

http://www.btkbialobrzegi.pl/
http://www.bialobrzegi.pl/
http://www.facebook.com/umigbialobrzegi/
mailto:sekretariat@bialobrzegipowiat.pl
mailto:btk.bialobrzegi@wp.pl
mailto:btk.bialobrzegi@wp.pl


5. Dane osobowe, w zakresie jakim została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 

tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji stypendiów . 

6. W związku z organizacją stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

artystycznie z terenu Powiatu Białobrzeskiego dane osobowe zwycięzców mogą być 

przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom 

zgromadzonym ( nieograniczony krąg odbiorców). Odbiorcami danych mogą być osoby 

upoważnione, działające z polecenia Współadministratorów. Dane uczestników mogą 

zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, t.j. usługodawcom wykonujących zadania w ramach 

świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz 

usługodawcom z zakresu księgowości lub obsługi prawnej, o ile zaistnieje takowa 

potrzeba ,a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

7. Odbiorcami danych będą również Centrum Kultury Białe Brzegi oraz placówki 

oświatowe, a także firma zajmująca się holdingiem strony internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy w Białobrzegach.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 

danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

11. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

poprzez jego publikację na portalu społecznościowym Facebook, dane będą 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych (USA) 

na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie z którym "W razie braku decyzji 

stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku 



odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46, w tym wiążących reguł 

korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie pod 

warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z 

którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz 

na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać proponowane 

przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy jednocześnie, iż w/w 

państwo trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych 

w związku z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 

2020 r. w sprawie Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd 

i Maximillianowi Schremsowi (sygn. C - 311/18), którym dokonano unieważniania 

tzw. Tarczy Prywatności – tj. umowy stanowiącej podstawę przekazywania danych 

pomiędzy USA - UE. 

 

 

 

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

     data i podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



CZĘŚĆ 3 – WYPEŁNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ LUB RODZICE/OPIEKUNOWIE 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że otrzymane stypendium zostanie przeznaczone na kształcenie i rozwój 

artystyczny. 

 

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

data i podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 4 – WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA 

 

Opinia komisji stypendialnej: 

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

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

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

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

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

 

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

         miejscowość i data 

       podpisy komisji: 

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

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

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

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

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

 

 



Wypełnia się w sytuacji przyznania świadczenia pieniężnego 

 

 

Dyspozycja przekazania na rachunek bankowy świadczenia pieniężnego  

w formie stypendium 

 

Proszę o przekazanie przyznanego w ............. roku stypendium dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych artystycznie z terenu Powiatu Białobrzeskiego na poniższy rachunek bankowy: 

 

                          

 

Dane posiadacza rachunku bankowego: 

imię i nazwisko: .................................................................................. 

adres: 

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

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

 

 

 

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

czytelny podpis pełnoletniego ucznia/rodzica 

 

 


