ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia pracownik Urzędu)
Data wpływu wniosku
Numer wniosku
Sposób załatwienia
wniosku
WÓJT GMINY MOGILANY
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE

ZASIŁKU SZKOLNEGO
I. WNIOSKODAWCA

□

RODZIC / OPIEKUN PRAWNY NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA

□

PEŁNOLETNI UCZEŃ

□

DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA, KOLEGIUM

II. DANE WNIOSKODAWCY
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
(nie wypełnia dyrektor szkoły)

ADRES ZAMIESZKANIA
(nie wypełnia dyrektor szkoły)

TELEFON
Adres e-mail
III. DANE UCZNIA
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
DATA I MIEJSCE URODZENIA
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
IMIĘ I NAZWISKO MATKI
IMIĘ I NAZWISKO OJCA
NAZWA
I ADRES SZKOŁY
KLASA / ROK NAUKI
IV. WNIOSKOWANA FORMA ZASIŁKU SZKOLNEGO

□

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PROCESEM EDUKACYJNYM

□

POMOC RZECZOWA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM

V. FORMA PRZEKAZYWANIA ZASIŁKU
□

RACHUNEK

Nr

-

-

-

-

-

-

BANKOWY
(imię, nazwisko, PESEL właściciela konta)

□

GOTÓWKA
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
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VI. OPIS ZDARZENIA LOSOWEGO I TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, W JAKIEJ ZNALAZŁ SIĘ UCZEŃ
ORAZ JEGO WPŁYWU NA POGORSZENIE SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIA

Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz dołączam dokumenty
potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

data i podpis wnioskodawcy
pieczęć, jeśli wnioskodawcą jest dyrektor szkoły

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO
1

tożsamość i dane kontaktowe administratora

2

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

3

cele przetwarzania danych osobowych

4

podstawy prawne przetwarzania
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
prawnie
uzasadnionych
interesów
administratora lub strony trzeciej

5

6

informacje o odbiorcach danych osobowych lub
o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

7

okres, przez który dane osobowe będą
przechowywane, a gdy nie jest to możliwe,
kryteria ustalania tego okresu

8

informacje o prawach przysługujących osobie,
której dane dotyczą

9

informacje o prawie wniesienia skargi do
organu nadzorczego

10

informacje, czy podanie danych osobowych
jest wymogiem ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba,
której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich
podania i jakie są ewentualne konsekwencje
niepodania danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gmina Mogilany,
ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany
Inspektor Ochrony Danych Osobowych odo.dmarek@onet.pl
Celem zbierania danych jest realizacja zadań wynikająca z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez administratora
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej takie jak:

Dochodzenie należności

Badania naukowe

Ochrona roszczeń

Badania statystyczne
Pani/Pan dane osobowe będą udostępniane Współadministratorom,
podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie
zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z
mocy prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane
prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
zaprzestania przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
[tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie
(00-193) przy ul. Stawki 2].
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji wniosku
o zasiłek szkolny – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b
i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

Oświadczam, że w przypadku przyznania zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego zostanie ono przeznaczone na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

data

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
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podpis wnioskodawcy/ rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia

