
Kotla, dnia…………………………… 
………………………………………….. 

       (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

………………………………………….. 

                         (adres) 

 

………………………………………….. 

                        (telefon)* 

 WÓJT GMINY KOTLA 

 ul. Głogowska 93 

 67-240 Kotla 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY KOTLA  

ZA WYNIKI W NAUCE/OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 

 

1. Imię/imiona i nazwisko ucznia ………............................................................... 

 

2. PESEL ucznia ………………………………………………………………………… 

 

3. Adres zamieszkania ucznia …………………………………………………………... 

 

4. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………… 

 

5. Klasa …………………………………………………………………………………. 

 

6. Średnia ocen w wysokości …………………………………………………………… 

 

7. Wynik z egzaminu kończącego klasę VIII …………………………………………… 

 

8. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach ...................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Osiągnięcia sportowe ……………………………………………………………………… 

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

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

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

10. W przypadku przyznania stypendium proszę przekazać środki na konto bankowe nr: 

 

 

 

11. Opinia wychowawcy …… ……………………………………………………... 

                          



 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                         ………………………. 

                                                                                                           podpis wychowawcy 

 

12. Akceptacja dyrektora szkoły …………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                         

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

                                                                                                               podpis dyrektora 

 
 

 

 

 

 

 …………………………….. 

         podpis wnioskodawcy 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 * podanie numeru telefonu jest dobrowolne i będzie on służył wyłącznie do kontaktu z wnioskodawcą w zakresie realizacji 

wniosku 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) 

informuję o zasadach  przetwarzania Pana/i danych osobowych oraz o przysługujących Pana/i prawach z tym 

związanych: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Kotla z siedzibą w Urzędzie Gminy Kotla,  

ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla. 

2. Funkcjonujący dotąd w Urzędzie Gminy Kotla Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 768318361, wew. 55,  

e- mail: kadry@kotla.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Kotla wskazany powyżej.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie uczniowi stypendium Wójta Gminy 

Kotla za wyniki w nauce/ osiągnięcia sportowe oraz upublicznienia informacji o stypendystach w środkach 

masowego przekazu. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia, 

Ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Rady Gminy Kotla w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów  

za wyniki w nauce dla uczniów szkół  podstawowych. 

4. Odbiorcą danych osobowe mogą być: bank obsługujący gminę, redakcje lokalnej prasy i mediów oraz inne organy 

publiczne i podmioty legitymujące się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego  

w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. Ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

7. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Urząd Gminy Kotla Pana/i 

danych osobowych, posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium. 

 
 

 

mailto:kadry@kotla.pl

