
OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż w oparciu o art. 36 §1 KPA wniosek w sprawie przyznania stypendium szkolnego 
na syna/córkę/ucznia będzie załatwiony z chwilą otrzymania dotacji na ten cel z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów 
stypendialnych na rok szkolny 2021/2022. Jednocześnie zostałem/łam poinformowany/a, że zostaną wydane dwie decyzje na rok szkolny 
2021/2022. Pierwsza na okres od IX-XII zostanie wydana do 31.12.2021r. druga natomiast do 30.06.2022r. na okres od I-VI 2022r.  
oraz, że stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 będzie wypłacone na podstawie dołączonych wcześniej rachunków i faktur. 

Poinformowano, że termin dostarczenia rachunków, faktur do składanego wniosku o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 
za I turę stypendium jest najpóźniej do dnia  05 listopada 2021r.* oraz do dnia 06 maja 2022r.* za II turę stypendium  
oraz, że w przypadku dostarczenia faktur na mniejszą kwotę niż przyznane stypendium szkolne, świadczenia zostaną wypłacone jedynie  
do wysokości dostarczonych faktur, które są warunkiem udokumentowania ponoszenia wydatków edukacyjnych na syna/córkę/ucznia 
ubiegającego się o stypendium szkolne.  

Działając na podstawie art. 90n ust.4 pkt.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz.1327 z późn.zm.) 
oświadczam, że jeżeli moje dane dot. wniosku o przyznanie stypendium szkolnego ulegną zmianie powiadomię o tych zmianach podmiot 
realizujący świadczenia. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz.U. 2020r. poz. 1444 z późn.zm.).   
*Informuje się, że ewentualna zmiana terminu jeśli ulegnie zmianie to zostanie podana do wiadomości. 
           
 
Piwniczna-Zdrój, dnia ……………………………… 
 
 
             ………………………………………………… 

         (podpis) 
 

 

 

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

 

Klauzula informacyjna 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym  

(dotyczy stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych) 
Działając na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – dalej „RODO”) i w związku ze zebraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (klienta ZEAS) informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20,  

33-350 Piwniczna-Zdrój, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 18 44 64 183, adres e-mail: zeas@piwniczna.pl. 
2. Administrator nie wyznaczył przedstawiciela; 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Andrzej Włodarczyk, e-mail: inspektor@odo.info.pl; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji 

wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a), c) i na podstawie Art. 9 ust. 

2 lit. b) i g) RODO oraz na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 września 1991r. o systemie oświaty zgodnie z art.14 ust.5 lit. c) 

RODO; szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz w trakcie zbierania 
danych; 

5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

1. podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby  i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej  

i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu 

administrator będzie kierował korespondencję, 
2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej; 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  
do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające  

z przepisów prawa); 

8. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych; 
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z ustawą z dnia 27 września 1991r. o systemie oświaty. Nie podanie 

danych uniemożliwi rozpoczęcie lub prowadzenie sprawy i może skutkować nie uzyskaniem pomocy. 
10. nie podlega Pan/Pani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Oświadczenie 

Oświadczam, że 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. 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z siedzibą przy ul. Rynek 20,  

33-350 Piwniczna-Zdrój moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium/ 

zasiłku szkolnego. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 
 

 

Piwniczna-Zdrój dn. …………………    …………………….…....……………………… 
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

mailto:zeas@piwniczna.pl
mailto:inspektor@odo.info.pl

