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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  DLA STUDENTÓW ZAMIESZKAŁYCH 
NA TERENIE GMINY MIASTA GDYNI 

 
 

Informacje o wnioskodawcy 

Imię i nazwisko osoby składającej 
wniosek  

(w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje 
pełnomocnik imię i nazwisko pełnomocnika) 

  
  

adres e-mail 
lub 

telefon kontaktowy  
 

Informacje o osobie uprawnionej do ubiegania się o stypendium 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Adres do korespondencji   

Numer PESEL*   

Informacje o osiągnięciach z poprzedniego roku akademickiego 

Nazwa uczelni, z której są osiągnięcia 
kandydata   

Średnia ocen z poprzedniego roku 
akademickiego**   

 
Osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego  

 

Osiągnięcia*** 

  
*w przypadku braku nr PESEL należy podać inny numer identyfikacyjny wraz ze wskazaniem rodzaju dokumentu 
**potwierdzeniem średniej ocen z ostatniego roku akademickiego jest zaświadczenie z uczelni o średniej ocen 
***zgodnie z § 2 „Zasad przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni” 

 
 
Oświadczenia wnioskodawcy (wypełnić odpowiednie pkt 1 lub 2): 
 
1. Osoby ubiegającej się o stypendium: 
 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję zasady przyznawania 
stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni 
stanowiące załącznik do uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XII/417/19 z dnia  
25 września 2019 r. 
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 Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku przyznania stypendium 
jestem zobowiązany/zobowiązana do dostarczenia oświadczenia do celów 
podatkowych i ewidencyjnych zawierającego dane osobowe stypendysty oraz  
numer konta do wypłaty stypendium. 

…………………………………………. 
                                                                       Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

2. Uprawnionego do złożenia wniosku, innego niż wyżej wskazani: 
 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasady przyznawania stypendiów dla 
studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni stanowiące załącznik 
do uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XII/417/19 z dnia 25 września 2019 r.,  
w związku, z którą składam wniosek. 

 
…………………………………………. 

                                                                                        Data i podpis wnioskodawcy 
 
Załączniki:  
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
 
                                                                                                     
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Stosowanie do art. 13 i 14 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: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożonym 
wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą przy al. 
Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.  

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy 
poprzez e-mail: iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 
81-382 Gdynia. 

3. Dane osobowe, które przetwarzamy jeżeli nie pochodzą bezpośrednio od osoby, 
której wniosek dotyczy zostały nam przekazane przez uprawnionego 
wnioskodawcę zgodnie z warunkami przyznawania stypendiów. 

4. Przetwarzamy dane osobowe w zakresie wynikającym z w/w wniosku oraz 
dołączonych załączników, w odniesieniu do następujących kategorii osób tj.: 
a) wnioskodawcy: dane identyfikacyjne, numer telefonu, e-mail; 
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b) uprawnionego do ubiegania się o stypendium: dane identyfikacyjne, 
adresowe, PESEL, nazwa uczelni do której uczęszcza/ł uprawniony, dane 
dotyczące wyników w nauce, dane dotyczące osiągnięć; 

c) stypendysty: dane do celów podatkowych i ewidencyjnych; 
d) właściciela konta bankowego do wypłaty stypendium: dane identyfikacyjne, 

adresowe, nazwa banku, nr konta bankowego. 
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

− złożenia, weryfikacji i rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium, 

− wypłaty stypendium, 

− komunikowania się z wnioskodawcą/stypendystą, 

− promocji Gminy Miasta Gdyni w związku z upublicznieniem informacji  
o przyznanych stypendiach w ramach wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów/studentów. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku  
z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym 
oraz przepisami właściwych ustaw z zakresu szkolnictwa wyższego.  

Dane osobowe stypendystów (imię i nazwisko, wizerunek, rodzaj i wysokość 
przyznanego stypendium) mogą zostać udostępnione na oficjalnych stronach 
internetowych Miasta lub w serwisach społecznościowych wykorzystywanych przez 
administratora  (np. Facebook, Instagram). 

Dane dotyczące wizerunku stypendystów będziemy przetwarzać na podstawie 
odrębnie wyrażonej zgody przez te osoby. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę 
wyraża rodzic/opiekun prawny dziecka. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
art. 6. ust 1 lit a RODO. 

Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, wówczas osoba, która zgodę 
wyraziła posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
a) podmioty uprawnione przepisami powszechnie obowiązującego prawa;  

b) instytucje finansowe obsługujące konta bankowe wskazane do wypłaty 
stypendium; 

c) dostawcy serwisów społecznościowych Facebook, Instagram oraz innych 
oficjalnych portali wykorzystywanych przez administratora; 

d) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów i porozumień zawartych  
z administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie. 

7. W sytuacji opublikowania informacji o stypendystach w serwisach 
społecznościowych, dane tych  osób mogą zostać przekazane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. Dostawca usług zapewnia ochronę przetwarzanych danych 
w zakresie określonym w politykach prywatności i ochrony danych, z którymi 
zapoznać się odpowiednio w Facebook lub Twitter. 

8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji  
w oparciu o otrzymane dane osobowe. 

9. Dane osobowe przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem będziemy 
przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały 
zebrane oraz przedawnienia wzajemnych roszczeń, a także w celach 
archiwalnych, w których wymagają tego przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
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rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych t.j. przez okres 5 lat. 

10. Zgodnie z RODO osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 
a) dostępu do swoich danych;  

b) do sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym; 

c) żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach 
przewidzianych prawem;  

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

11. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją 
niepodania danych będzie brak możliwości ubiegania się studenta o stypendium 
Miasta Gdyni. 

 


