
Z G Ł O S Z E N I E 

Niniejszym zgłaszam chęć udziału w losowaniu stypendium o wartości 

15 tysięcy złotych, na licencjackie studia na WSHiU w Poznaniu. 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………….. 

Nazwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej…………………………………...  

……………………………………………………………………………………. 

Jednocześnie oświadczam, że moja średnia ocen na świadectwie ukończenia 

szkoły ponadpodstawowej wynosi …………....... 

Numer kontaktowy: ……………………………………………………………… 

Oświadczam także, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Wolsztyński 

Adres:  ul. 5 Stycznia 5,  

64-200 Wolsztyn 

tel. /68/3845600; e-mail: sekretariat@powiatwolsztyn.pl; 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych poprzez adres e-mail: iod@powiatwolsztyn.pl , tel. (68) 3842700. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania polegającego na przyznaniu 

stypendium na studia stacjonarne - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO. 

4. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa. 

5. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale 

cofnięcie zgody  

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed 

jej wycofaniem. 

6. W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w 

Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

8. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego 

przepisami prawa. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 

10. W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

 
 

 

 

………………………………………… 

(miejscowość, data)  

 

             podpis……………………………….. 

mailto:sekretariat@powiatwolsztyn.pl


 

 


