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Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość

-

Województwo

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Imię i nazwisko ubiegającego się o 

stypendium

Data i miejsce urodzenia

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

3. PESEL

2.

miejscowość, data (podpis słuchacza)

Semestr nauki

Średnia ocen z poprzedniego semestru nauki

Frekwencja z poprzedniego semestru nauki, 

obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku

WNIOSEK
o udzielenie stypendium dla słuchaczy

Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Rzeszowie

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaangażowanie na rzecz szkoły i/lub środowiska 

lokalnego oraz posiadanie osiągnięć edukacyjnych.

Niniejszym oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Kod pocztowy, 

poczta

Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza 

kandydat do stypendium

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego, 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 1

Kierunek, system kształcenia

Adres zamieszkania4.



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO STYPENDIÓW 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO

informujemy, że: 

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym wniosku jest Zarząd 

Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

     2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09, 

listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 

w Rzeszowie, 

    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania stypendium za wyniki w nauce dla 

słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez 

Samorząd Województwa Podkarpackiego,

    4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 90p ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz 

uchwały nr IX/156/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla słuchaczy medyczno-społecznych 

centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. …),

    5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 

danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych 

na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

    6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, 

oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

    7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo: 

     1) żądać od administratora: 

        a) dostępu do swoich danych osobowych, 

        b) ich sprostowania, 

        c) ograniczenia przetwarzania; 

     2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

    8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z odpowiedniej uchwały Sejmiku 

Województwa. Podkarpackiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przyznania Pani/Panu stypendium za wyniki w nauce, 

   9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 


