
Załącznik 2.  

*Klauzula informacyjna na podstawie RODO na stronie 3* 

 

1 / 3  

  

FORMULARZ AKTUALIZACYJNY  
  

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:…………………………Klasa:……………  

 
  

I. Wyniki w nauce - oceny (na koniec semestru):  

P R Z E D M I O T  O C E N A  
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II. Opinia wychowawcy: (czy zaistniały jakieś zmiany w zachowaniu ucznia 

i jego wynikach w nauce, krótki opis ucznia)  

  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

  

 

……………………………………………  
(data i podpis wychowawcy)  

  

III. Dodatkowe osiągnięcia: (olimpiady, turnieje, konkursy itp.)  

  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

   

IV. Informacja o zmianach w sytuacji materialnej rodziny  

  

………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….…  

……………………………………………………………………………………….…  

…………………………………………………………………………………….……  

Stypendium proszę przelewać na rachunek bankowy nr:  

  

………………………………………………………………………………………...., 

którego jestem jedynym dysponentem.  

  

…………………………………………………..  
(data i podpis ucznia)  
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*Klauzula informacyjna na podstawie RODO* 

Na podstawie 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

 

informujemy, że: 

 

1) Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Fundacja Fundusz 

Stypendialny XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Warszawie, 02-010 Warszawa, ul. Nowowiejska 

37A; 

2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Zarządem Fundacji pod adresem: 

ceje@o2.pl 

3)  Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celu rozpatrzenia 

wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie 

RODO stanowią art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia w związku z art. 90d ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.); 

4)  Odbiorcą danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) uprawnione podmioty dostarczające administratorowi obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie 

umów powierzenia przetwarzania danych; 

c) szkoła, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy - odpowiednio 

w zależności od tego, który z tych podmiotów jest zaangażowany w sprawę przyznawania stypendium 

zgodnie z uchwałą Nr XLIX/1309/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w 

sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 113, poz. 3269 ze zm.) oraz w 

nawiązaniu do §6 i §7 Statutu Fundacji. 

d) banki realizujące wypłatę stypendium; 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

6) Dane zgromadzone w związku z rozpatrzeniem wniosku będą przechowywane przez okres wypłaty stypendium 

oraz do końca następnego roku kalendarzowego w celu złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych do Urzędu 

Skarbowego; 

7) Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania 

ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w 

art. 18 RODO; 

8) Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego 

realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również 

prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO; 

9) Przy rozpatrywaniu wniosku o stypendium nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące 

ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych 

profili tych osób; 

10) Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi 

do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) Podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dobrowolne, jednak art. 90d ust. 1 

ustawy o systemie oświaty określa kryteria przyznawania stypendium, dlatego informacje podawane w niniejszym 

wniosku są niezbędne dla dokonania oceny, czy stypendium może być przyznane – bez nich nie jest możliwe 

rozpatrzenie wniosku. 

  


