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                                                                                                           Załącznik nr 2 

 

…………………………………………                                                                             ……………………………………… 
Imię i Nazwisko kandydata do stypendium                                                                                                  (miejscowość, data) 

 

…………………………………………………………….. 

(Imię i Nazwisko osoby składającej  oświadczenie  

w przypadku osoby niepełnoletniej        

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z 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 wyrażam zgodę*/nie wrażam zgody* na przetwarzanie moich 

danych osobowych*/mojego dziecka* przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, ul. Rynek Kościuszki 9, 

15-950 Białystok, zawartych we wniosku o przyznanie Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 

w celu umieszczenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku.  

Jednocześnie oświadczam,  że zapoznałem się*/zapoznałam się* z treścią poniższej 

klauzuli informacyjnej. 

 
                                                                                                   ……………………….. 

                                                                                                 czytelny podpis pełnoletniego ucznia,  

                                                                                                    rodziców lub opiekunów prawnych ucznia 

                                                                niepełnoletniego  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty,  

adres: ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: 
Lesław Szulżuk, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 
 15-950 Białystok, tel. 85-748-48-05, email:iod@kuratorium.bialystok.pl. 

3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań związanych z przyznaniem stypendium Prezesa 
Rady Ministrów*/ ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania*. 

4. Podstawą przetwarzania jest, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r.  
w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
(Dz.U. Nr 106, poz. 890). 

5. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na 
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych. 
Wizerunek stypendysty może być udostępniany w publikacjach prasowych i internetowych 
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dotyczących uroczystości wręczenia dyplomów. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani 
do organizacji międzynarodowych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 5 lat, a następnie 
zniszczone. 

7. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. 

8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym 
dane osobowe są zbierane. 

9. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. 
Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań publicznych. 

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
 

Uwagi:* - niepotrzebne skreślić 


