
………………………...………...………… 
Miejscowość, data 

 

 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie  

al. Piłsudskiego 7/9  

10-959 Olsztyn 

 

 

Imię i nazwisko stypendysty: ……………………………..………...……..…………………………………...  

Adres zamieszkania: ………………………...……………..………………….…..………………….………...  

……………………………………………………………………….…..….…..……………………………….  

Nr telefonu: .………………………………………………….……..….……………………………………….  

Nazwa i adres szkoły, nr telefonu: ……………………..……….….…..………….…………………………...  

……………………………………………………………………….…..….…..……………………………….  

…………………………………………………………………..……….……...........…………………………. 

 

OŚWIADCZENIE1) 

 

Proszę o przekazanie przyznanego mi na rok szkolny 2019/2020 stypendium Prezesa Rady Ministrów na:  

- konto osobiste nr 

                                
 

- lub konto rodzica2) nr /imię i nazwisko rodzica2)/ ……………….….……..……………….…………..……  

                                
 

- lub przekazanie pocztą na adres: …………………….……………………………………………………..  

………………………………………………...………………………...…..……………………..…………..  

…...……………………………………………………………………………………………………………. 

W związku z czynnościami prowadzącymi do wypłaty stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 

2019/2020 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania na piśmie informacji o ewentualnych zmianach ww. danych. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w oświadczeniu stypendysty na potrzeby 

wypłaty stypendium Prezesa Rady Ministrów jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, zwany dalej: 

„Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Kuratorium 

Oświaty w Olsztynie, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn lub telefonując pod 

numer: 89/523-26-00 lub 89/527-22-50. Można również skontaktować się z Administratorem  

za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora ochrony danych, telefonując pod numer:  

89/523-23-75 lub wysyłając e-mail na adres: iod@ko.olsztyn.pl.  

mailto:iod@ko.olsztyn.pl


2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i c 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.  

Nr 119 i Dz.U. UE.L z 2018.127.2 ) – dalej zwane RODO, w związku z art. 90h, 90k ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890).  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją wypłaty 

stypendium Prezesa Rady Ministrów.  

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że wypłata 

stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie niemożliwa do realizacji.  

5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji zadania, a następnie 

będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy Kuratorium Oświaty  

w Olsztynie.  

7. Administrator nie przewiduje przekazania Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadkach i na zasadach określonych 

odpowiednio w art. 15-22 RODO.  

9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy  

o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania3). 

 

 

 

…………………….……….…………………..…….  ………………..…….……………………...………  
Czytelny podpis rodzica2) stypendysty niepełnoletniego   Czytelny podpis stypendysty 

 

 

 

Wyrażam zgodę ……………………………………………………………………………………… 
     Czytelny podpis rodzica2) stypendysty pełnoletniego – w przypadku wskazania konta rodzica2) 

 

 

 

 

 

 
1) Oświadczenie należy wydrukować dwustronnie na jednej kartce A4, 
2) Rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem, 
3) Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych 

osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących 

pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji 

lub przemieszczania się. 


