
Informacje osobowe: 

I .Nazwisko ................................................... . 

2.lmię

3 .Imię ojca ..................................................... . 

4.Data urodzenia ............................................. . 

5.PESEL ....................................................... . 

6.Adres zamieszkania ...................................... . 

7.Miejscowość ................................................ . 

8.Nr domu ................. Nr lokalu ......................... . 

9.Kod pocztowy ............ Poczta ........................ . 

IO.Województwo ............................................... . 

I I.Powiat ........................................................ . 

12.Gmina ....................................................... . 

13.Telefon .............. ........................................ . 

14.Urząd Skarbowy w ....................................... . 

ul. ............................................ Nr ............... . 

Forma wypłaty stypendium: 

Na rachunek bankowy: 

Na podstawie 
Uchwały Nr XXXVIII/366/2017 

Rady Gminy Kleszczów 
z dnia 21 listopada 2017 r. 

Nr rachunku .............................................................. . 

Nazwa banku ............................................................. . 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że w okresie pobierania nauki w półroczu .............. roku ............ . 

nie byłem(am) zatrudniony(a) ani nie osiągalem(am) żadnych innych dochodów z tytułu 
świadczenia pracy. 

Infonnujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie przyznania stypendium będzie: 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów 

• Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: iod@zspkleszczow.pl
• Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust, I a, c, f RODO, w związku z art. 90 g, n ustawy z dnia 7 września

1991r. o systemie oświaty.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celu. Podanie danych osobowych

wymienionych w Ustawie z dnia 7 września I 99lr. o systemie oświaty jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora.

• Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom w celu realizacji pierwotnego celu.
" Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechow)'wania ich wynikającego z przepisów 

prawa. 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
111 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(podpis) 
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