Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium
Dane Szkoły
Nazwa
Adres
Osoba reprezentująca
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

(wypełnia osoba reprezentująca Szkołę)

Dane Ucznia
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Imiona i nazwiska rodziców
/opiekunów prawnych
Telefony kontaktowe, e-mail do
rodziców /opiekunów prawnych

Dane dotyczące kształcenia
Kierunek kształcenia
Klasa
Rok szkolny
Uzyskane oceny na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest składany
wniosek:
Średnia ogólna (bez przedmiotów zawodowych)
Średnia z przedmiotów zawodowych lub innych – zgodnie z Regulaminem
(nazwa przedmiotu)
(nazwa przedmiotu)
(nazwa przedmiotu)
(nazwa przedmiotu)
(nazwa przedmiotu)

(ocena)
(ocena)
(ocena)
(ocena)
(ocena)

Ocena z zachowania
Administratorem Twoich danych jest „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawa 02-305,
Al. Jerozolimskie 142A. Wskazane powyżej dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu
objęcia programem stypendialnym na podstawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla uczniów
techników, fundowanego przez „PKP Intercity” S.A. w latach 2020-2024 przekazanego szkole, a w
przypadku decyzji pozytywnej – przetwarzane są w celu realizacji umowy stypendialnej.
Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane i przechowywane do momentu:
a) negatywnej decyzji „PKP Intercity” S.A. o kwalifikacji Pani/Pana dziecka do programu
stypendialnego lub

b) zakończenia okresu, w którym „PKP Intercity” S.A. lub jednostka organizacyjna „PKP Intercity”
S.A. będąca odrębnym pracodawcą mogły złożyć Pani/Pana dziecku propozycję pracy lub kursu
albo szkolenia zawodowego po ukończeniu szkoły lub
c) podjęcia przez Pani/Pana dziecko pracy w jednostce organizacyjnej „PKP Intercity” S.A. będącej
odrębnym pracodawcą i zakończenia okresu zobowiązania do pozostania w zatrudnieniu w
związku z zawartą umową stypendialną.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: iod@intercity.pl, tel. tel. +48 22 474 21 15. Cofnięcie w dowolnym momencie zgody na
przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia
podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Dane nie będą
przekazywane do państw trzecich, nie będą podlegały profilowaniu a odbiorcami danych będą tylko
organy uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawnych oraz podmioty przetwarzające dane na
podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we Wniosku o przyznanie
stypendium oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach w celach związanych z procesem
objęcia programem stypendialnym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 RODO) (Dz. Urz. UE. L. nr 119, str. 1 z późn. zm.). Podstawę
przetwarzania stanowi art. 6 pkt 1 lit a RODO.

………………………………………….
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Ucznia)

……………………………………….
(czytelny podpis ucznia)

……………………………………………
(data i czytelny podpis Dyrektora Szkoły)

