Rewizja nr 2 z dnia 25 lipca 2018r. do
Załącznik Nr 2 do
Regulaminu Stypendium Naukowego „FAMET”

Data wypełnienia wniosku ……………………………………………………………………
Data wpływu wniosku1

…………………………………………………………………….

Numer wniosku1

…………………………………………………………………….

WNIOSEK O PRZYZANNIE STYPENDIUM NAUKOWEGO
FAMET S.A.
1. Dane o uczniu:

Nazwisko

Imię (imiona)
W której klasie uczeń pobiera
naukę w chwili składania
wniosku
Rok szkolny

Data i miejsce urodzenia
Imię i nazwisko matki /
opiekuna prawnego
Imię i nazwisko ojca / opiekuna
prawnego
Ulica/nr
Adres stałego
zameldowania
ucznia

Miejscowość
Kod
pocztowy

Adres
zamieszkania
ucznia2

1
2

Ulica/nr

wypełnia FAMET S.A.
nie wypełniać jeśli taki sam jak adres zameldowania
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Miejscowość
Kod
pocztowy
Nr telefonu ucznia
Numer telefonu matki / ojca /
opiekuna prawnego3
Email ucznia

Email prawnego opiekuna

Numer rachunku konta
bankowego ucznia, na który
kwota stypendium ma być
wypłacana
Imię i nazwisko opiekuna
prawnego reprezentującego
ucznia4
Numer rachunku konta
bankowego opiekuna
prawnego, na który kwota
stypendium ma być wypłacana3
Nazwa i adres właściwego
Urzędu Skarbowego

2. Kryteria przyznania stypendium
Średnia ocen
semestralna / roczna5
Ocena zachowania
semestralna / roczna5

3

zaznaczyć właściwe
w przypadku ucznia niepełnoletniego
5
niepotrzebne skreślić
4
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Średnia frekwencja
semestralna / roczna5

3. Wybitne osiągnięcia naukowe, wyróżnienia w nauce w zakresie kształcenia
zawodowego:
Rok

……………
data

Nazwa

………………………
opiekun ustawowy
(w przypadku ucznia niepełnoletniego)

Informacje szczegółowe

……………
data

…………………………
uczeń
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Stypendium Naukowego „FAMET” i w pełni go akceptuję.
Oświadczam, że dane zawarte we Wniosku oraz załączone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadom odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę FAMET S.A. z siedzibą
w 47-225 Kędzierzyn-Koźle przy ul. Szkolna 15a w celu przyznania stypendium naukowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę FAMET S.A. z siedzibą
w 47-225 Kędzierzyn-Koźle przy ul. Szkolna 15a w celu publikowanie danych osobowych oraz wizerunku mojej
osoby we wszelkich materiałach, ulotkach promocyjnych i reklamowych w formie tradycyjnej i multimedialne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę FAMET S.A. z siedzibą
w 47-225 Kędzierzyn-Koźle przy ul. Szkolna 15a w celu umieszczania danych osobowych oraz wizerunku mojej
osoby na stronach internetowych.
* wyrażając zgodę należy postawić krzyżyk w kratce.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres
e-mail: ……….............. lub dostarczone osobiście do siedziby Spółki.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

...........................
Data

…………………………..
Opiekun ustawowy
(w przypadku ucznia
niepełnoletniego)

……………………..
Data

.................................
Podpis ucznia

Informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółkę FAMET S.A. z siedzibą w 47-225 Kędzierzyn-Koźle
przy ul. Szkolna 15a, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych,
2. osoba zajmująca się danymi osobowymi u Administratora jest pracownik spółki e-mail:
ochrona.danych.osobowych@famet.com.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania stypendium naukowego oraz prowadzenia
marketingu i będą udostępniane innym odbiorcom,
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty należące do Grupy Famet oraz podmioty
upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Regulaminem Stypendium Naukowego „FAMET”,
art. 6 ust. 1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. podanie danych jest niezbędne do przyznania stypendium naukowego oraz prowadzenia marketingu,
niepodania danych uniemożliwia realizację w/w celów,
7. posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na
podstawie zgody.
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa i po tym okresie
zostaną usunięte.
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ZAŚWIADCZENIE
(wypełnia szkoła)

Zaświadcza się, że
………………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko)

jest uczniem klasy …………… w zawodzie
………………………………………………………………………………………….
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu w roku szkolnym
………………………………
Uczeń w 1 semestrze / roku szkolnym* uzyskał:
Średnią ocen: ………………………………….…..…………….
Frekwencję: ………………………………….………….…………
Ocenę zachowania: ……………………………………………..
Szczególne osiągnięcia (wypisać nazwę i rok uczestnictwa):
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
miejscowość, data

*

……………………………………………………
podpis i pieczęć szkoły

niepotrzebne skreślić
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