Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów mieszkaniowych w ramach projektu „Akademiki
za dobre wyniki” w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Białostockiej
Wniosek o przyznanie stypendium mieszkaniowego
w projekcie „Akademiki za dobre wyniki” roku akademickim 2019/2020
 Wypełnia Wnioskodawca
Rektor
 Imię i Nazwisko

 Kierunek studiów

 Adres e-mail
 Komórkowy telefon kontaktowy
Adres stałego zamieszkania:
ul. …………………………………..……………..……..………
-

……………………….…………

Adres do korespondencji: (wypełnić w
przypadku, gdy jest inny niż zamieszkania)
ul. …………………………….…………………..………
-

…………………….…………

Oświadczam, że jestem tegorocznym maturzystą, który z części pisemnej egzaminu maturalnego z
przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do
zdobycia, a podane przeze mnie informacje są prawdziwe:
L
p.
1

Nazwa przedmiotu

Wynik % w części pisemnej na poziomie
rozszerzonym

2
3

Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin przyznawania stypendiów mieszkaniowych w ramach projektu
„Akademiki za dobre wyniki” w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Białostockiej.

Białystok, dnia……………………………
...............................................................................
/podpis wnioskodawcy/

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych – 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 (zwanego dalej RODO)
1.
2.
3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351
Białystok (zwana dalej Administratorem).
Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się
Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 organizacji i przeprowadzenia akcji przyznawania stypendiów mieszkaniowych w ramach projektu
„Akademiki za dobre wyniki” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 archiwizacji
w przypadku otrzymania stypendium także:
 rachunkowym,
 podatkowym,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;


4.

5.
6.

obrony i/lub dochodzenia roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni
polegającym na zapewnieniu możliwości obrony dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
oraz w celu zapewnienia informacji i przejrzystości wyników akcji zostaną udostępnione dane osób, którym
przyznano stypendium w zakresie imienia i nazwiska oraz nadanego na wniosku numeru, na stronie
internetowej www.pb.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych
celów przez okres wynikający z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa
przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym
zakresie.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora.

7.

Podanie danych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do wzięcia udziału w akcji.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania stypendium
mieszkaniowego.
8. Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 Wypełnia pracownik Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji

……………………………………………………..

………………………………………………………….

…………………

/data złożenia wniosku/

/pieczęć i podpis pracownika/

/nr wniosku/

UWAGA: warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól
i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

