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                                                                Załącznik do Zarządzenia Nr 172/2018 Wójta Gminy Dobra 

                                                                                                z dnia 30 listopada 2018 r.    

  

Wniosek o przyznanie stypendium 

w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury 
 

 

DANE WNIOSKODAWCY 
Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

DANE STYPENDYSTY 

Imię i nazwisko  

Pesel  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

Urząd Skarbowy  

DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA NAUKI, STUDIÓW, PRACY 

Miejsce nauki/studiów  

Adres  

Klasa/rok studiów  

Miejsce pracy  

Adres  

DANE DOTYCZĄCE RACHUNKU BANKOWEGO 

Dane właściciela  

Bank  

Numer rachunku  
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CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH 

KANDYDATA DO STYPENDIUM 
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DOKUMENTACJA DOKONAŃ I OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH 

WYMIENIONYCH POWYŻEJ 

Do wniosku załączam (kopie dyplomów, zaświadczeń, itd. potwierdzone za zgodność z oryginałem) 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU 
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Uwaga: 

W przypadku osób niepełnoletnich wniosek składa i podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny. Osoba pełnoletnia jest jednocześnie Wnioskodawcą i Stypendystą. 

 

 

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

Data       Podpis Wnioskodawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Dobra moich danych osobowych/danych 

osobowych dziecka* zawartych we wniosku w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz związanej z tym 

obsługi administracyjnej stypendium. Imię, nazwisko oraz dane dotyczące osiągnięć 

otrzymującego stypendium zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Dobra oraz 

w mediach współpracujących z Gminą, na co wyrażam zgodę. Oświadczam, że podaję dane  

i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy. 

 

 

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

Data       Podpis Wnioskodawcy 
     

*Niewłaściwe skreślić 

       OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

      według 

  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

     z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

                 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

1. Informujemy, że Administratorem przekazanych danych jest Wójt Gminy  Dobra, ul. Szczecińska 

16a, 72-003 Dobra.  

2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, kontakt: 
inspektorodo@dobraszczecinska.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia postępowania o przyznanie stypendium  

w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

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). 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne Gminy Dobra i inne 

organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na mocy przepisów powszechnie 

obowiązujących.  

6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

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

zakładowych ( Dz. U Nr 14, poz. 67 – z późn. zm. ), załącznik nr  2 Jednolity  rzeczowy wykaz akt 

organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. 
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Przysługuje Panu/Pani prawo do: 

1. żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych,  

2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,  

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych. Jeśli wniesie Pan/i sprzeciw wobec 

przetwarzania danych osobowych Administrator przeanalizuje, czy podstawy do dalszego ich 

przetwarzania po jego  stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, 

4. żądania przenoszenia danych, 

5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do realizacji procesu rozpatrzenia i 

przyznania stypendium,  zaś ich niepodanie będzie skutkować odrzuceniem wniosku.  

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w sprawach dotyczących stypendium 

Wójta Gminy Dobra na stronie internetowej Gminy Dobra i w mediach współpracujących z 

Gminą, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn.zm). 

 

 

 

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

Data       Podpis Wnioskodawcy 


