
 

OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO 

do celów wypłaty stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe 

 
 

Oświadczam, że właściwym do wypłaty córce / synowi*.................................................................................................. 

uczennicy / uczniowi klasy ....................... szkoły podstawowej stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe 

jest poniższy rachunek bankowy:  

Nr rachunku bankowego: ------ 

Nazwa banku: ...................................................................................................................................................... 

 

Dane właściciela rachunku bankowego: 

Imię: ........................................................ Nazwisko: ......................................................................................... 

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

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. 

 
............................................., dnia..................................r. ....................................................................................... 
                   (miejscowość)                                                    (data)                                                         (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

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), zwanego dalej ,,Rozporządzeniem 

RODO" informuję, że: 

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych wskazanych w niniejszym oświadczeniu jest : 

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie, ul. Waryńskiego 11, 63-200 Jarocin  

tel. (62) 747-20-06, e-mail: szkola5jarocin@op.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Witolda Rucińskiego, z którym można się skontaktować 

pod  adresem e-mail: iodo@jarocin.pl 

3) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ,,Rozporządzenia RODO" w celu 

realizacji zadania ustawowego wynikającego z art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2018r., poz. 1457 ze zm.) dotyczącego udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. 

4) Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być  

m. in. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub 

podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w tym w szczególności przez: 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Jarocin, al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin  

tel. (62) 749-96-31, e-mail: cuw@jarocin.pl 
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu na jaki zostały zebrane,  

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

6) Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 

prawo do przenoszenia danych. 

7) Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej prze Panią / Pana zgody przed jej cofnięciem. 

8) W przypadku, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia RODO” , ma 

Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Zapoznałam się / zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej 

 

............................................., dnia..................................r. ....................................................................................... 
                   (miejscowość)                                                    (data)                                                         (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

____________________________ 

* niewłaściwe skreślić 


