
WNIOSKODAWCA: 
………………………………… 
………………………………… 
    ( imię i nazwisko) 
 
…………………………………. 
…………………………………. 
     (adres zamieszkania) 
 
…………………………………. 
      (telefon kontaktowy) 
 

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY GŁOGÓW 
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

w roku szkolnym……………….. 
 
 

1. Imię i nazwisko ucznia:  
..........................................................................................................................................................  
2. Data i miejsce urodzenia:  
..........................................................................................................................................................  
3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów:  
..........................................................................................................................................................  
4. Adres zamieszkania ucznia:  
...........................................................................................................................................................  
5. Szkoła/klasa do której uczęszcza uczeń:  
..........................................................................................................................................................  
6. Informacja o konkursach lub olimpiadach przedmiotowych:  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
7. Informacja o osiągnięciach artystycznych:  
...........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
8. Opinia Rady Pedagogicznej ze wskazaniem średniej ocen za mijający rok szkolny:  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
9. Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić stypendium za wyniki w nauce: - 
w przypadku wniosku złożonego przez rodzica/ opiekuna prawnego. 
...........................................................................................................................................................  
 
 
………………………………………..                                        …………………………………… 
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)     (data i czytelny podpis wnioskodawcy )  
 
 
 
 
 



DECYZJA WÓJTA GMINY GŁOGÓW:  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
 
…………………………..     ……….……………………. 
 (miejscowość, data)        (podpis)  
 
 
 
 
 
 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) ,informujemy że: 
 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Głogów ul. Piaskowa 1; 67-200 Głogów 

tel. +48 76 836 55 55,   
 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych: iodo@gminaglogow.pl  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie 
stypendium. 

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, ustawą z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym,  

 Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

 Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.  

 Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
5) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa 

 

 Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku. 

 Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku. 

 


