- WYPEŁNIA PRACOWNIK FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP -

Imię i nazwisko osoby weryfikującej wstępnie
wniosek:
Nr wniosku

/2019

Data wpływu lub pieczęć wpływu:
(uzupełnić, jeśli wniosek nie został przesłany w
kopercie)

Wstępna uzyskana liczba punktów:

Uwagi osoby weryfikującej wstępnie wniosek: (wnioski zostaną zweryfikowane wstępnie po
zakończeniu naboru)

- Wypełnia wnioskujący/a o stypendium –
Kolumny można dodawać i usuwać w wersji elektronicznej.

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO STYPENDIUM
na rok szkolny 2019/2020
PROSIMY O WYPEŁNIENIE WNIOSKU ELEKTRONICZNIE LUB DRUKOWANYMI LITERAMI (INNE BĘDĄ ODRZUCONE) I
PODAWANIE PRAWDZIWYCH DANYCH, GDYŻ BĘDĄ ONE WERYFIKOWANE. WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ
ROZPATRYWANE.

1. Dane personalne i kontaktowe ucznia – wszystkie dane są obowiązkowe:
Informacja o wynikach będzie przekazana mailowo lub telefonicznie.

Imię i nazwisko
Adres
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data urodzenia
PESEL
NIP – (jeśli osoba posiada)
Imiona rodziców
2. Dane szkoły i średnia ocen ucznia:
Ukończona klasa, jakiej szkoły
(pełna nazwa placówki)

Średnia ocen na świadectwie
Szkoła, do której uczeń jest
zapisany na nowy rok szkolny
3. Osiągnięcia ucznia w ostatnim roku szkolnym:
(najważniejsze: szkolne lub pozaszkolne, np. naukowe, sportowe artystyczne, działania społeczne i wolontarystyczne itp.):

4. Skład rodziny ucznia, pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym w roku 2019

Lp.
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko

Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce zatrudnienia
(nazwa i adres zakładu pracy) lub inne
źródła dochodu oraz informacje
o uczącym się rodzeństwie

5.

5. Dochody członków rodziny ucznia osiągnięte w roku 2019 – oświadczenie kandydata.

Lp.

Członkowie rodziny

Dochody członka rodziny (w zł)*

Ogółem

(nazwisko i imię)

1.
2.
3.
4.
5.
* W tym: Opodatkowane na zasadach ogólnych; Opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym; Inne nie podlegające
opodatkowaniu. Wszelkie informacje o opodatkowanych dochodach można znaleźć w Internecie. Wpisuje się sam dochód - po
odliczeniu podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ogółem dochód w 2019 roku wyniósł (zł):
Miesięczny dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł (zł):
6. Jakie wydatki będą pokryte w przypadku przyznania stypendium?

7. Prosimy o opisanie działalności pozaszkolnej, w tym działań na rzecz regionu,
społeczności lokalnej – opis powinien pokrywać się z dołączonymi do wniosku
załącznikami.

8. Do wniosku dołączam następujące dokumenty (właściwe zaznaczyć):
a)
b)
c)
d)

Kopia świadectwa ukończonej klasy (oryginał może być wymagany do wglądu w momencie weryfikacji wniosku)
Zaświadczenie o uczęszczaniu w nowym roku szkolnym do szkoły ponadpodstawowej
Oświadczenie o uzyskanych w 2019 roku dochodach (załącznik do ogłoszenia)
W przypadku bezrobotnych: Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy poświadczające status osoby
bezrobotnej (jeśli taka sytuacja ma obecnie miejsce) każdego członka rodziny w momencie składania wniosku
lub w przypadku pracujących: Zaświadczenie o zatrudnieniu z miejsca pracy (dotyczy wszystkich członków
wchodzących w skład gospodarstwa)

e) Kopie dyplomów potwierdzających osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019
f) Materiały dotyczące aktywności społecznej kandydata – jeśli istnieją
g) Inne (jeśli posiadasz inne wartościowe dokumenty, zaświadczenia, oświadczenia, którymi chcesz się z nami podzielić,
wymień je tutaj)

.....................................................................
Data, czytelny podpis wnioskodawcy1
Uprzejmie informujemy, iż informacje o wynikach naboru znajdą się po dokonaniu oceny na stronie www.frrg.pl w formie zbiorczej
(zanonimizowanej). Natomiast każdy kandydat, który otrzyma stypendium, uzyska informacje w formie telefonicznej lub mailowej o przyznaniu
stypendium. Niewypełnienie prawidłowo wniosku, niewypełnienie go w całości lub niezgodnie z prawdą skutkować będzie jego nierozpatrzeniem
przez Komisję Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego.

1 Wnioskodawcą jest uczeń ubiegający się o stypendium.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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), zwanego dalej RODO informujemy, że Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap z siedzibą w Gołdapi, przy placu Zwycięstwa 16, NIP:
8471389272, adres e- mail: poczta@frrg.pl, telefon: 87 615 20 90, zwana dalej Administratorem lub Fundacją. Cele przetwarzania: Twoje dane
osobowe przetwarzane będą, aby: dokonać wstępnej selekcji wniosków o udział w programie stypendialnym, ocenić spełnienie przez Ciebie
warunków przyznania stypendium, potwierdzić informacje podane przez Ciebie we wniosku, podjąć decyzję w przedmiocie przyznania bądź
odmowy przyznania stypendium, weryfikować utrzymanie przez Ciebie warunków udziału w programie stypendialnym, wypłacić stypendium,
promować Fundację wobec innych potencjalnych stypendystów, Podstawa prawna przetwarzania: Podstawą prawną przetwarzania Twoich
danych osobowych jest: potrzeba podjęcia czynności, na Twój wniosek, zmierzających do zawarcia i wykonania umowy (realizacja programu
stypendialnego) w zakresie danych przekazanych we wniosku i pozostałych dokumentach (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane
dotyczące Twojej sytuacji materialnej itd.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, nasz uzasadniony interes – w zakresie przetwarzania
koniecznego do weryfikacji spełnienia warunków udziału w programie stypendialnym, a także w zakresie ochrony naszych praw w przypadku
podania nieprawdy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przechowywania danych osobowych: Po zakończeniu wypłat(y) stypendium,
będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do ochrony naszych praw na wypadek podania nieprawdy, nie dłużej niż 5 lat od
momentu zakończenia roku sprawozdawczego wobec sponsorów. Odbiorcy danych: Twoje dane mogą zostać przekazane organom publicznym
(właściwy urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych) dostawcom lub usługodawcom, z którymi współpracujemy, np. biuro rachunkowe,
kancelaria prawna a także sponsorom Fundacji (np. Gmina Gołdap, Fundacja Batorego) w celu wypełnienia obowiązku sprawozdawczego.
Dostawcy i usługodawcy przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Twoich
danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawo
żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na
Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do
przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora o ile to technicznie możliwe. Omawiane prawo przysługuje Ci tylko co do danych
przetwarzanych na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody, prawo wycofania zgody: w zakresie, w jakim Twoje dane są
przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, przed jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r.Zautomatyzowane podejmowania decyzji: Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

