
.........................................................................                                                  
                                  /Imię i nazwisko wnioskodawcy/                                                                     

........................................................................
            /stopień pokrewieństwa lub upoważniona osoba/

........................................................................
                /Adres zamieszkania wnioskodawcy, siedziba/

........................................................................
               /telefon kontaktowy, adres e-mail/

WÓJT  GMINY  PORĄBKA

Wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka
w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie  Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Porąbka zwracam się
z wnioskiem o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka dla  ucznia:

Imię i nazwisko ucznia:     .......................................................................................................................

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

Nazwa i adres szkoły:        .......................................................................................................................

                                            .......................................................................................................................

Uzasadnienie*

□  średnia ocen co najmniej 5,20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej klasy IV-VI

□  średnia ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej klasy VII-VIII

□  średnia ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadgimnazjalnej

□  tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego/olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim
     (dla każdego typu szkoły)

Do wniosku dołączam poniższe dokumenty:

1.  ..............................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................

Nagrodę proszę przekazać*:

□  na konto  

      właściciel konta …................................................................ nazwa banku ….................................................................

    nr rachunku

 □  gotówką

..............................................                                                                 .........................................         
             Miejscowość, data                                                                                                                      /podpis wnioskodawcy/

*zaznaczyć właściwe



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna.

Na podstawie 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 (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje:

Administrator danych, dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych jest  Gmina Porąbka -  Urząd Gminy Porąbka reprezentowany przez Wójta Gminy Porąbka
z siedzibą w Porąbce, 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3.
Urząd Gminy jest aparatem pomocniczym zapewniającym obsługę Wójtowi Gminy Porąbka jako organowi administracji publicznej
oraz organowi wykonawczemu Gminy Porąbka.,

Kontakt do administratora: 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3, tel.: +48 33 827 28 10, e-mail: ors@porabka.pl .
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: pisemnie na adres Urząd Gminy Porąbka
lub na adres email ochronadanych@ug.porabka.pl.

Podstawa  prawna,  obowiązek  lub  dobrowolność  podania  danych,  cele  przetwarzania  oraz  okres  przetwarzania  danych
osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie pu-
blicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 przyznania nagrody za osiągnięte wyniki w nauce;

 dokumentowania wydatkowania środków publicznych;

 publikowania informacji o laureatach konkursu;

w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów:  

    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny;

 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty;

 ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobo-
wych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wynika z oddzielnie wyrażonych zgód. Nie-
podanie danych osobowych uniemożliwia jednak przyznanie nagrody edukacyjnej.

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do czasu cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.

 Każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji 
składając stosowną deklarację w sposób przewidziany w samej zgodzie. Wycofanie  zgody  nie  wpły-
wa  na zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  
wycofaniem.

 Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od zainteresowanych.

Przekazywanie danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 podmiotom, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej w klauzuli celu przetwarzania lub
przez okres wynikający z przepisów prawa - w tym w szczególności z obowiązku archiwizacyjnego.

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.

Posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dostępu do danych, ich aktualizacji i otrzymywania kopii, o ile
pozwalają na to przepisy prawa.

Przysługuje  Państwu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  właściwego  organu  nadzorczego  -  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.

mailto:ochronadanych@ug.porabka.pl


W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane
osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Zgoda na  przetwarzaniu danych

oświadczam, że:
☐ Wyrażam zgodę / ☐ nie wyrażam zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w postaci: numer 
telefoniczny .................................., adres mailowy .............................................. w celu umożliwienia kontaktu w sprawach 
dotyczących Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka w roku szkolnym 2020/2021*. 
☐ Wyrażam zgodę /  ☐ nie wyrażam  zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka będącego
laureatem Nagrody Edukacyjnej  Gminy Porąbka w celu  publikowania  podstawowych danych (imię  i  nazwisko laureata,  nazwa
szkoły)
a także utrwalania oraz nieodpłatnego,  wielokrotnego,  rozpowszechniania  mojego  wizerunku lub wizerunku dziecka.
Przetwarzanie może być realizowane w różnego rodzaju formach elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, 
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
W szczególności dane mogą  zostać wykorzystane w serwisach internetowych, mediach społecznościowych, telewizji, materiałach 
reklamowych związanych z Gminą Porąbka.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Data: ….............................................                                                   Podpis . …...............................................................


