
                   Załącznik nr 3

…………………………………………...                                                                      …………………………..          
     (imię i nazwisko stypendysty-                                                                                           (miejscowość, data)  
  wypełnić pismem drukowanym)                                                                                 

O Ś W I A D C Z E N I E
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt. 11 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów, w zakresie niezbędnym do jego rozpatrzenia na podstawie 
przepisów rozporządzenia 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. Nr 106, poz. 890), 
a także na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku 
(www.kuratorium.bialystok.pl) mojego imienia, nazwiska oraz nazwy i siedziby szkoły. 

              ………………………………………
(podpis pełnoletniego ucznia, 

rodziców lub opiekunów prawnych 
ucznia niepełnoletniego) 

Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO), informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty z siedzibą 

w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, tel.: 85 748 48 48, email: 
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl ;

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: 

email: lszulzuk@kuratorium.bialystok.pl;

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:

mailto:kuratorium@kuratorium.bialystok.pl


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu przyznania 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz publikacji na stronie internetowej Kuratorium 
Oświaty w Białymstoku.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, (ewentualnie –inne organy i jednostki uprawnione do 
żądania danych osobowych).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku 
kalendarzowego w którym dane pozyskano, z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu 

będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 
531 03 00, fax.2253103 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, a ich niepodanie będzie 
skutkowało uniemożliwieniem realizacji procedury rozpatrywania wniosku w sprawie 
przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.
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