
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr RZW.045.2021 z 30.04.2021r.

…..…………………………………. ………………..…………

……………………………………...     miejscowość, data

Dane wnioskodawcy 
(imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania)
Wnioskodawcą może być wyłącznie uczeń
lub rodzic/opiekun prawny ucznia!

WÓJT
Gminy Rudnik

Wniosek o przyznanie nagrody Wójta
w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik

1. Kandydat do nagrody: imię, nazwisko, klasa, szkoła 

…………………………………………………………………………………………..
2.       Kategoria, w ramach której zgłasza się kandydata

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Uzasadnienie w kontekście spełnienia warunków danej kategorii:

Inne znaczące osiągnięcia:

Załączniki:

……………………………………..
czytelny podpis wnioskującego



 OŚWIADCZENIE  RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO  DZIECKA

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią Lokalnego Programu  Wspierania  Edukacji Uzdolnionych Uczniów
Szkół  Gminy  Rudnik i  wyrażam  zgodę/  nie  wyrażam  zgody*  na  uczestniczenie  

…………………………...………………………………………………………………………………………….
imię, nazwisko kandydata

w programie oraz przetwarzanie danych osobowych w ramach programu.

…………………………………..    …………………...……...
czytelny podpis rodzica/opiekuna tel. kontaktowy

ZGODY

1.  Wyrażam  zgodę/  nie  wyrażam zgody*  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  danych  osobowych  mojego
dziecka/podopiecznego, podanych we wniosku, w celu udziału oraz wyłonienia laureatów  Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik. 

2. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę/ nie
wyrażam  zgody*  na  rozpowszechnianie  wizerunku mojego  dziecka/  podopiecznego  przez  Organizatora w
biuletynie  informacyjnym,  na  stronie  internetowej  Gminy  oraz  w  mediach  zewnętrznych  w  materiałach  o
charakterze promocyjnym.

* niepotrzebne skreślić

…………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. U.
UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, informujemy że: 

1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Gmina Rudnik reprezentowana przez Wójta Gminy Rudnik ul.Kozielska 1,
47-411 Rudnik. Adres mailowy urzad@gmina-rudnik.pl i tel +48 32 410-64-28

2. Wyznaczony został  Inspektora Ochrony Danych  z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail  iod@drmendyk.pl.  Dane
osobowe będą przetwarzane w celu realizacji założeń Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy
Rudnik. 

3. Pozyskane dane  osobowe  będą  przetwarzane  do momentu  ustania  celu  przetwarzania  lub  przez  okres  wynikający  z  kategorii
archiwalnej  dokumentów,  w  których  ujęte  są  dane,  określonej  w  przepisach  wykonawczych  do  ustawy  o  narodowym  zasobie
archiwalnym i archiwach. 

4. Przysługuje prawo do żądania od Administratora:

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przeniesienia danych, 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu.

5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez 
Administratora jest brak możliwości udziału w Lokalnym Programie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik. 

6. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). 

8. Dane udostępnione we wniosku nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały 
profilowaniu.

ADNOTACJE KOMISJI STYPENDIALNEJ

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

mailto:iod@drmendyk.pl

