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Wniosek o wypłatę nagrody dla najlepszego absolwenta 

 
Proszę o wypłatę mojemu dziecku/podopiecznemu *  
 

…………………………………………………….  NAGRODY na rachunek bankowy 
( imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

 

Nr rachunku bankowego: 

                          

Dane właściciela rachunku bankowego: 

imię 

 

nazwisko 

 

  

Adres zamieszkania właściciela rachunku bankowego: 

kod pocztowy 

 

miejscowość 

 

ulica 

 

nr domu 

 

nr lokalu 

     

 
……………………………………. 
(miejscowość, data) 

…………………………………………….. 
 (podpis osoby pełnoletniej/rodzica/opiekuna) 

*(niepotrzebne skreślić) 

Wniosek proszę przesłać niezwłocznie pocztą lub dostarczyć do Gminnego Zespołu Oświaty, ul. Zjednoczenia 65, 43-250 
Pawłowice  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) informujemy, iż:   

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Wójt Gminy Pawłowice z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47-56-300, adres email: gmina@pawlowice.pl.2. 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 

Urzędu Gminy Pawłowice, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 
ochrony danych w Urzędzie Gminy Pawłowice za pomocą adresu email: i.kielkowska@pawlowice.pl numer tel. 32 4756312. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: wypłaty przyznanej nagrody dla najlepszego absolwenta oraz 
archiwizacji. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
a. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 
b. w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej w tym Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach (ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice), w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z gminą Pawłowice przetwarzają dane  osobowe, dla 
których Administratorem jest Wójt Gminy Pawłowice. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w sposób określony w 
przepisach o archiwizacji. 

7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje: 
a. prawo żądania dostępu do danych osobowych; 
b. prawo do sprostowania swoich danych; 
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą: 00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2 
8. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w 

szczególności do: 
a.  wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii; 
b. celów archiwalnych w interesie publicznym. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celu, którym 
jest wypłata i rozliczenie przyznanego stypendium. 
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