WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA ROK SZKOLNY 2020/2021
Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stypendialnego FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.

1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię

Numer i seria dowodu
(w przypadku ucznia pełnoletniego)

Nazwisko
Dane rodzica i lub opiekuna:

Data urodzenia

imię, nazwisko, numer i seria dowodu
Numer telefonu

(w przypadku ucznia niepełnoletniego)

PESEL
E-mail

2. ADRES ZAMIESZKANIA
Kod pocztowy

Miejscowość

3. SZKOŁA
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Klasa
Imię i nazwisko wychowawcy

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
Udział w konkursach, olimpiadach, projektach edukacyjnych, sportowych lub artystycznych odbywających
się między 1 września 2020 r. a 31 sierpnia 2021 r. Proszę również określić rangę wydarzenia (lokalne,
regionalne, wojewódzkie, krajowe, międzynarodowe).
Data

Nazwa wydarzenia

Zajęta lokata

Ranga waydarzenia

5. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
Wolontariat, udział w projektach charytatywnych, działalność na rzecz środowiska, zwierząt itp.
odbywających się między 1 września 2020 r. a 31 sierpnia 2021 r.
Data

Nazwa wydarzenia

Opis podjętych działań

6. DODATKOWE INFORMACJE
Zainteresowania ucznia oraz osiągnięcia z nimi związane (dotyczące okresu 1.09.2021 – 31.08.2021).

Plany ucznia na przyszłość, największe marzenia.

W jaki sposób otrzymanie stypendium pomoże w realizacji opisanych powyżej planów?

Czy uczeń otrzymuje obecnie inne stypendium za wyniki w nauce?

Dodatkowe informacje (trudna sytuacja życiowa, niepełnosprawność, szczególne okoliczności,
które Komisja Stypendialna powinna wziąć pod uwagę)

Lista załączników (dyplomy, zaświadczenia, świadectwa)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FAM-Technika Odlewnicza
Sp. z o.o. celem przeprowadzenia procesu rekrutacji do Programu Stypendialnego. Rozumiem, że wyrażoną
zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów
w Programie stypendialnym FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.i w pełni go akceptuję.
W przypadku otrzymania stypendium wyrażam zgodę, aby FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. oraz
Partnerzy Programu Stypendialnego opublikowały imię i nazwisko stypendysty, miejsce zamieszkania,
fotografie oraz inne informacje na stronach internetowych, w social mediach oraz w ewentualnych
komunikatach wysyłanych do mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych (Rozporządzenie
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)) .

Miejscowość i data

Podpis wnioskodawcy

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 RODO informujemy, że:
1.
Administratorem Twoich danych osobowych jest jest FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o., ul. Polna
10, 86-200 Chełmno; NIP: 5252375707. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych
skontaktuj się z nami pisząc na adres Spółki lub na adres mailowy: rodo@fam-to.pl
2.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji Programu Stypendialnego na
podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust.1 pkt a) RODO), a w przypadku przyznania
stypendium w celu realizacji umowy stypendialnej (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO).
3.
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom z nami współpracującym
(odbiorcom), w szczególności podmiotom: uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek,
podmiotom świadczącym usługi, prawne, windykacyjne, archiwizacji. Dane nie będą przekazywane
poza obszar UE/EOG.
4.
Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem
Programu Stypendialnego.
5.
Posiadasz następujące prawa związane z przetwarzaniem przez FAM-Technika Odlewnicza
Sp. z o.o Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do sprostowania i usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na nią wpływa;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
• prawo do sprzeciwu w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie
swojego prawnie uzasadnionego interesu. Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wyrazić ze względu
na swoją szczególną sytuację, kierując pismo na adres rodo@fam-to.pl
6.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie
stypendium oraz w przypadku przyznania stypendium warunkiem zawarcia i realizacji umowy
stypendialnej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ubiegania się o stypendium
w Programie Stypendialnym.
7.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

