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ul. Kapitulna 2,  33-100 Tarnów, Małopolskie 
___________________________________________________ 
 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium Fundacji CORDARE 

 

Dane ucznia ubiegającego się o stypendium:  

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imiona rodziców .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

PESEL …………………………………………………………………………………………obywatelstwo………………………………………………………............………..   

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres  zamieszkania ………………..………………………………………………………………………….............…........................................………………..… 

Telefon: .……………………………………………………………………  Adres e-mail:  ………………….…...……………..………………………………………………… 

 

Dane przedstawiciela ustawowego ucznia: 

Imię i nazwisko/pokrewieństwo  ………………………………...................................................................……..…………………………………… 

PESEL ………………………………....................................  Seria i numer dowodu osobistego ………………………………....................…... 

Adres do korespondencji ……………………………….................................................…...........…...................................................………… 

Telefon: .............…...........…...................................................………… Adres e-mail:  .............…...........….......................................…. 

 

Sytuacja rodzinna ucznia:  

Rodzina składa się z niżej wymienionych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe: 

L. p. Imię i nazwisko Data urodzenia Pokrewieństwo Miejsce pracy  lub nauki 

1.   kandydat  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     



Źródła dochodu (netto w PLN) w rodzinie z ubiegłego pełnego roku kalendarzowego: 
(na wyłączny użytek Fundacji) 
 
 
 

1.  wynagrodzenia za pracę wraz z zasiłkami rodzinnymi   

2.  emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  

3.  stałe zasiłki z pomocy społecznej  

4.  świadczenia z programu 500+   

5.  alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

6.  zasiłek dla bezrobotnych wraz z zasiłkami rodzinnymi  

7.  dochody z gospodarstwa rolnego  

8.  dochody z prowadzenia działalności gospodarczej  

9.  inne dochody   

10.  razem dochód rodziny  

11.  średni dochód miesięczny (netto)  na 1 osobę   w rodzinie wynosi  

  Dochód podzielony przez liczbę osób  (rodzice i dzieci  pozostające  

  na utrzymaniu)  

 

 
 
 
 
 
 
 

Dane szkoły, do której uczęszcza kandydat: 

 

Nazwa  ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adres   …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Informacje o kandydacie do stypendium:  

 

Kandydat do stypendium ukończył klasę .……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Średnia ocen osiągnięta na koniec roku szkolnego: …………………………………………………………..…………………………………………… 

 

 



Szczególne uzdolnienia, osiągnięcia i zainteresowania kandydata: 

 

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

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

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

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

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

 

Szczególna sytuacja osobista lub rodzinna kandydata: 

 

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

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

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

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

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

 

Aktywność pozalekcyjna kandydata (charytatywna, społeczna, kulturalna, sportowa itp.): 

 

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

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

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

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

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

 

 

Czy kandydat  w poprzednim roku szkolnym korzystał ze wsparcia Fundacji CORDARE?  

(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE  PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO KANDYDATA DO STYPENDIUM  

DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, niżej podpisany/a 

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

 (imię i nazwisko) 

zgodnie z art. 7 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), 

oświadczam, co następuje: 

wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/i/danych 

osobowych mojego dziecka/danych osobowych osoby pozostającej pod moją opieką  podanych w 

związku z przedmiotowym wnioskiem  o przyznanie stypendium przez Fundację CORDARE jako 

Administratora tych danych, w celu przyznania i wypłaty stypendium oraz w celach związanych z 

informowaniem o działalności Fundacji CORDARE 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych/i/danych osobowych mojego 

dziecka/danych osobowych osoby pozostającej pod moją opieką oraz jego wizerunku  

na stronach internetowych Fundacji CORDARE oraz w innych publikatorach zawierających informacje  

o fundacji. 

Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i świadomie. Oświadczam, że są one zgodne z 

prawdą oraz że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie, jasnym 

i prostym językiem. 

 

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

      miejscowość, data                                                   podpis przedstawiciela ustawowego 

INFORMACJA: 

1) Administratorem Pana/Pani danych w rozumieniu RODO jest Fundacja CORDARE, ul. 

Kapitulna 2, 33-100 Tarnów. 

2) Nasze dane kontaktowe: biuro@cordare.eu 

3) Pani/Pana dane osobowe/i/dane osobowe Pani/Pana dziecka/dane osobowe osoby 

pozostającej pod Pani/Pana opieką przetwarzane będą w celu prowadzenia w Fundacji 

CORDARE postępowania o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w zakresie objętym 

złożonym przez _Panią/Pana wnioskiem oraz w celu realizacji wypłaty przyznanych 

świadczeń pomocy materialnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  oraz będą 

przechowywane przez okres wykonywania  obowiązków prawnych oraz czas, w którym 

przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe oraz przez czas 

do momentu wycofania zgody. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem rozpatrzenia i przyznania 

świadczeń pomocy materialnej objętych złożonym wnioskiem. 

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych/i/danych osobowych 

Pani/Pana dziecka/danych osobowych osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką  i prawo ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z zachowaniem 



wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać –– innym 

podmiotom, w tym:  podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom 

usług technicznych  i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, innym 

administratorom, np. kurierom. 

6) Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w każdym czasie, co można wykonać składając pisemne oświadczenie osobiście lub 

korespondencyjnie na adres Fundacji   przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu  

na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  

7) Jednocześnie cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania  

o przyznanie świadczeń pomocy materialnej może uniemożliwić rozpoznanie złożonego 

wniosku. 

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

9) Zapoznałem/am się z powyższą Informacją. 

 

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

      miejscowość, data                                                   podpis przedstawiciela ustawowego 

  

Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego .............…...........…...................…………………..............................……………………. 

zam. ........................…...................................................……………............…………..  PESEL: .............…...........…..................................... 

wyrażam zgodę na przyznanie mojemu dziecku/osobie pozostającej pod moją opieką  przez Fundację 

CORDARE z siedzibą przy  ul. Kapitulnej 2  w Tarnowie,  stypendium.  

 Proszę o przekazywanie stypendium na rachunek bankowy prowadzony na rzecz:  

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

nr  .............………………………………………………………………..............…………….......................................………........….……….....................………….. 

 

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

      miejscowość, data                                                               podpis przedstawiciela ustawowego 

 

Załączniki: 

1. Dokumenty wskazujące na wysokość dochodów członków rodziny                                       
(np. zaświadczenie urzędu skarbowego, zaświadczenie urzędu gminy o wielkości 
gospodarstwa rolnego, decyzja o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej, 
decyzja o ustaleniu wysokości emerytury lub renty); 

2. Opinia wychowawcy, ewentualnie księdza proboszcza lub katechety; 

3. Kopia ostatniego świadectwa szkolnego. 


