
Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Stypendialnego  
 

Fundacja Mocni w Duchu 
ul. Sienkiewicza 60  

90-058 Łódź  
  
  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 
 

Nazwisko ucznia  
Imię ucznia  
Klasa  

 
Oświadczenie o dochodach rodziny:  

Oświadczam, że miesięczne dochody mojej rodziny pozostającej we wspólnym z dzieckiem 

gospodarstwie domowym w przeliczeniu na osobę wynoszą ……………………………… zł.   

Proszę o przyznanie stypendium socjalnego polegającego na .………………………………………………… 

………………… ……………………….………………………………………………………….…… i wyrażam zgodę na jego 

pobieranie zgodnie z regulaminem Funduszu Stypendialnego przez dziecko . 

   
Uzasadnienie wniosku:  
Krótki opis osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych, zainteresowań oraz planów związanych z własnym 

rozwojem:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  
  

……………………………………………...   
(data i podpis rodzica/opiekuna)   

 
Rekomendacja wychowawcy klasy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  
  

……………………………………………...   
(data i podpis wychowawcy)   

 
Do wniosku należy dołączyć ostatnie zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu obojga 
rodziców/opiekunów (jeśli oboje żyją lub nie zostali pozbawieni praw rodzicielskich), co stanowi jednocześnie 
ich zgodę na przyznanie stypendium (ostatni złożony PIT). 



Klauzula informacyjna RODO dla uczniów  
ubiegających się o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych:  
Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa Dziecka jest Fundacja Mocni w Duchu z 
siedzibą w Łodzi (90-058) przy ul. Sienkiewicza 60, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000900518, NIP: 7252309108, REGON: 388915144 
(dalej: Fundacja), z którym kontakt jest możliwy pod adres mailowym - szkolawlodzi@jezuici.pl 

2. Cel przetwarzania i podstawa prawna:  
Dane osobowe Państwa oraz Państwa Dziecka będą przetwarzane w celu przyznawania i wypłacania 
stypendium z Funduszu Stypendialnego w Szkole Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi, oraz w 
celach statystycznych i archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w 
celu złożenia i rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku niepodania danych lub 
niewyrażenia zgody, nie będzie możliwe przyznanie świadczenia.  
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO, tj.:  
- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym danych 
wrażliwych, tj.: informacji o stanie zdrowia, stopniu niepełnosprawności, sytuacji finansowej) do celów 
zainicjowania postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń, tj.: stypendium 
socjalnego lub naukowego. 
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, np. w celu wyliczenia 
uzyskanej średniej ocen, liczby punktów i ustalenia listy rankingowej do stypendium bądź ustalenia 
dochodu na członka w rodzinie studenta do stypendium socjalnego. 

3. Odbiorcy danych osobowych Państwa oraz Państwa Dziecka: 
Będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją 
uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Administrator powierza również 
przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy 
informatyczne wspomagające działalność Szkoły od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym 
dane osobowe na rzecz placówki będzie również księgowy oraz kancelaria prawna, która wspiera naszą 
działalność od strony administracyjno-prawnej. 

Pozostałe informacje: 
4. Dane osobowe Państwa oraz Państwa Dziecka będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia 

złożenia oświadczenia. 
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania przez 

Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji wniosku.  
6. Dane osobowe Państwa oraz Państwa Dziecka nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym.  
7. Posiadają Państwo:  

a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)  
b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)  
c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)  
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)  
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)  
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 

8. Nie posiadają Państwo prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – ponieważ przetwarzanie Dane 
osobowe Państwa oraz Państwa Dziecka nie odbywa się na podstawie zgody lub umowy. 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych swojego dziecka i wyrażam zgodę na ich 
przetwarzanie przez Fundację Mocni w Duchu z siedzibą w Łodzi, w celu przyznawania i wypłacania 
stypendium z Funduszu Stypendialnego, a także w celach statystycznych i archiwalnych. Informujemy, że 
Pana/Pani zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody należy przesłać do 
Administratora Ochrony Danych na adres e-mail: szkolawlodzi@jezuici.pl 
 
 

     Łódź, …………………….…………………………………………………………...  
                   (data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia) 


