FUNDACJA LOTTO im. Haliny Konopackiej
03-728 Warszawa, ul. Targowa 25,
tel.: +48 22 618 66 77; e-mail: fundacja@fundacjaLOTTO.pl;
NIP: 113-279-19-96; KRS: 0000345434;

REGULAMIN
Jubileuszowego Programu Stypendialnego 65 na 65

Preambuła
W związku z obchodami jubileuszu 65-lecia istnienia Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. (dalej: „Totalizator
Sportowy”), Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz ze swoim Fundatorem – Totalizatorem Sportowym,
inicjuje wspólne przedsięwzięcie pn. „Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65”.
Powyższy program skierowany jest do 65-ciu studentów, wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem oraz
zaangażowaniem w projekty naukowe. Dodatkowo 10-ciu spośród nich otrzyma szansę na zdobycie
doświadczenia zawodowego podczas 3-miesięcznego stażu w Totalizatorze Sportowym.
Celem programu jest wsparcie finansowe studentów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami wzmocnią polskie
przedsiębiorstwa.

Definicje
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1.

Regulamin – niniejszy Regulamin;

2.

Program Stypendialny – „Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65” organizowany przez Fundację
LOTTO im. Haliny Konopackiej z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.;

3.

Rekrutacja – rekrutacja prowadzona na zasadach określonych w Regulaminie;

4.

Organizator/ Fundacja LOTTO – Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie przy ul.
Targowej 25 (03-728), NIP: 113-279-19-96, Regon: 142218565, KRS: 0000345434;

5.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – fundator Fundacji LOTTO, partner Programu Stypendialnego;

6.

Kandydat – osoba fizyczna, ubiegająca się o przyjęcie do Programu Stypendialnego, która złożyła
przewidziany Regulaminem wniosek;

7.

Wniosek – formularz wraz z załącznikami wypełniony on-line w generatorze wniosków dostępny poprzez
stronę www.fundacjalotto.pl/65 ;

8.

Poprawne złożenie wniosku – zgodne z Regulaminem wypełnienie i przesłanie Wniosku on-line wraz ze
wszystkimi wymaganymi załącznikami;

9.

Stypendium – świadczenie pieniężne przyznawane w Programie Stypendialnym, w określonej wysokości i na
określony czas;

10. Stypendysta – student przyjęty do Programu Stypendialnego, z którym została zawarta umowa stypendialna;
11. Komisja Stypendialna – zespół oceniający Wnioski, w którego skład wchodzą przedstawiciele Organizatora,
Totalizatora Sportowego oraz zaproszeni eksperci.

§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące Programu Stypendialnego m.in.: cele, warunki uczestnictwa,
kryteria wyboru Stypendystów, tryb informowania, wypłacania oraz przebiegu Stypendium.

2.

Program Stypendialny skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy są na
trzecim bądź czwartym semestrze studiów I stopnia, pierwszym lub drugim semestrze studiów II lub III
stopnia lub 2, 3, bądź 4 roku studiów jednolitych, posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej
dziedzinie.

3.

Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe studentów, którzy posiadają udokumentowane
osiągnięcia w obszarach wskazanych przez Fundację LOTTO oraz swoją wiedzą i umiejętnościami
w przyszłości wzmocnią potencjał polskich przedsiębiorstw.

4.

Udział w Programie Stypendialnym jest dobrowolny i bezpłatny.

5.

Decyzję o liczbie fundowanych Stypendiów oraz o ich przyznaniu podejmuje Fundacja LOTTO. Zakłada się, że
w Programie Stypendialnym zostanie przyznanych do 65 Stypendiów.

6.

Nabór do Programu Stypendialnego rozpoczyna się 25 marca 2021 r., a pierwsze Stypendia będą wypłacane
od października 2021 roku.

7.

Fundacja LOTTO zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłacania Stypendium w przypadku wystąpienia
okoliczności potwierdzających znaczące pogorszenie kondycji finansowej Fundacji LOTTO.

8.

Za prowadzenie i realizację Programu Stypendialnego odpowiada Organizator.

§ 2.
Zasady przyznawania Stypendium
1.

Decyzję w sprawie przyznania Stypendium, decyzję o zawarciu umowy stypendialnej ze Stypendystą oraz
decyzje we wszelkich innych sprawach dotyczących Programu Stypendialnego, które nie zostały
przewidziane w niniejszym Regulaminie, podejmuje Zarząd Fundacji LOTTO.

2.

Od decyzji wskazanych w ust. 1 powyżej nie przysługuje odwołanie.

3.

Zakłada się, że Stypendium będzie przyznane maksymalnie 65 studentom wybranym spośród wszystkich
kandydatów, którzy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie kwalifikują się do otrzymania
Stypendium.

4.

Przesyłając zgłoszenia do Programu Stypendialnego każdy z uczestników podpisuje oświadczenie
o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego treści oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych
w celach związanych z realizacją Programu Stypendialnego.

§ 3.
Uprawnieni Wnioskodawcy
1.

O Stypendium może ubiegać się pełnoletni student uczelni wyższej, będący na trzecim bądź czwartym
semestrze studiów I stopnia, pierwszym lub drugim semestrze studiów II lub III stopnia lub 2, 3, bądź 4 roku
studiów jednolitych, który w okresie od października 2021 r. będzie kontynuował naukę na uczelni wyższej.

2.

Stypendium może zostać przyznane studentom, które spełnią następujące kryteria:
a)

są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub będąc obywatelami innego państwa posiadają Kartę
Polaka;

b) są czynnymi studentami uczelni wyższej;
c)

studiują na uczelni publicznej lub niepublicznej na kierunkach ścisłych, technicznych,
technologiczno-informatycznych np. informatyka, programowanie, zarządzanie bazami danych,
grafika gier komputerowych, cyberbezpieczeństwo, matematyka, ekonometria, automatyka,
robotyka, mechatronika, systemy sztucznej inteligencji (SI) lub kierunkach pokrewnych;

d) mają nie więcej niż 26 lat (są urodzeni po 31 grudnia 1994 r.);
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e)

osiągają dobre wyniki w nauce tj. posiadają średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,0 (w przypadku
studentów będących na I stopniu studiów lub na studiach jednolitych liczona będzie średnia ocen
z poprzedniego roku akademickiego, a w przypadku studentów studiów II lub III stopnia liczona
będzie średnia ocena ze studiów poprzedniego stopnia);

f)

aktualnie nie pobierają stypendium pochodzącego od innego podmiotu (z wyłączeniem
stypendiów: socjalnych, naukowych, pochodzących od instytucji publicznych np. Prezydenta
Miasta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związków Sportowych itp.).

§ 4.
Wartość i zasady wypłacania Stypendium
1.

W ramach Programu Stypendialnego przyznawane jest Stypendium wynoszące 18 000 zł (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych) brutto, płatne w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto
miesięcznie, w okresie od października 2021 r. do września 2022 r.

2.

Organizator dokonuje potrącenia z kwoty Stypendium zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów i wystawia Stypendyście PIT 8C.

3.

W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek Stypendysty, możliwa jest wypłata jednorazowo kwoty
przewyższającej wysokość miesięcznego Stypendium. W takim przypadku wypłata kolejnych rat będzie
pomniejszona o kwotę zwiększenia poprzedniej wypłaty.

4.

Na uzasadniony wniosek Stypendysty Stypendium może zostać – decyzją Zarządu Fundacji LOTTO –
wypłacone jednorazowo.

§ 5.
Zasady ubiegania się o Stypendium
1.

Studenci ubiegający się o przyznanie Stypendium zobowiązani są do zapoznania się z informacjami
dostępnymi na stronie www.fundacjalotto.pl/65 oraz złożenia w formie elektronicznej Wniosku wraz
z załącznikami.

2.

Do Wniosku należy dołączyć w formie załączników skany następujących dokumentów:
a)

zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające, że Kandydat jest czynnym studentem
wraz z podaniem nazwy kierunku na którym studiuje i wybranej specjalności;

b) informację zawierającą wykaz przedmiotów na wskazanym w lit. a) kierunku studiów;
c)

dokument potwierdzający uzyskane oceny lub średnią z osiągniętych ocen, o których mowa § 3 ust.
2 lit. e);

d) dokumentację potwierdzającą osiągnięcia w swojej dziedzinie, np.:
i. dyplomy, wyróżnienia, potwierdzenia osiągnięć w olimpiadach, zawodach, konkursach itp.,
ii. autorstwo lub współautorstwo artykułów lub publikacji naukowych,
iii. udział w pracach kół naukowych, w projektach badawczych uczelni lub realizowanych
samodzielnie, ew. przy współpracy z jednostkami badawczymi w Polsce i/lub za granicą,
iv. autorstwo lub współautorstwo projektu technologicznego i/lub wynalazku, wzoru
przemysłowego, gry komputerowej, animacji komputerowej, prototypu produktu itp.,
v. udział jako słuchacz lub prelegent w konferencjach naukowych, biznesowych, sympozjach,
panelach, wykładach otwartych, warsztatach itp.,
vi. udział w wymianie studenckiej, obozach naukowych, stażach lub praktykach zawodowych
krajowych/zagranicznych, przynależność do związków i stowarzyszeń branżowych,
vii. doświadczenie praktyczne lub zawodowe.
3.

Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość i rzetelność danych podanych
we Wniosku.
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§ 6.
Termin, tryb naboru Wniosków
1.

Termin naboru Wniosków rozpoczyna się 25 marca i upływa 30 czerwca 2021 r. (włącznie).

2.

Wniosek o przyznanie Stypendium składa student. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć drogą
elektroniczną po utworzeniu konta w generatorze wniosków.

3.

Fakt złożenia Wniosku zostanie potwierdzony automatycznie (mailem) po jego złożeniu.

4.

Etapy kwalifikacji do Programu Stypendialnego:
a)

etap pierwszy – formalna weryfikacja nadesłanych Wniosków wraz z załącznikami. Wnioski
niespełniające warunków formalnych nie będą podlegać dalszej ocenie;

b) etap drugi – ocena merytoryczna Wniosków przez Komisję Stypendialną;
c)
4.

etap trzeci – przyznanie Stypendiów przez Zarząd Fundacji LOTTO na podstawie rekomendacji
Komisji Stypendialnej.

Nie będą rozpatrywane Wnioski:
a)

złożone w sposób inny niż określony w niniejszym Regulaminie;

b) pochodzące od osób spokrewnionych i spowinowaconych do drugiego stopnia włącznie z członkami
Komisji Stypendialnej, pracownikami oraz członkami Zarządu Fundacji LOTTO, członkami Zarządu
Totalizatora Sportowego;
c)

złożone po terminie;

d) niekompletne (bez wymaganych Regulaminem dokumentów).
5.

W sytuacji wystąpienia problemów technicznych leżących po stronie Organizatora skutkujących
nieprawidłowym złożeniem Wniosku przez Kandydata, Zarząd Fundacji LOTTO rozpatrzy indywidualnie każdy
zgłoszony przez Kandydata przypadek.

§ 7.
Ocena Wniosków
1.

Oceny Wniosków dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Organizatora w drodze uchwały.

2.

Wnioski są sprawdzane pod względem formalnym, a następnie oceniane pod kątem merytorycznym poprzez
ocenę obszarów:
a)

działalność naukowa (z uwzględnieniem informacji dotyczących w szczególności: wyników w nauce,
udziału jako słuchacz lub prelegent w konferencjach naukowych, biznesowych, sympozjach,
panelach, wykładach otwartych, warsztatach, w wymianie studenckiej, obozach naukowych,
w olimpiadach, zawodach, konkursach oraz osiągniętych wyróżnieniach i nagrodach, udziału
w projektach badawczych, w pracach kół naukowych, autorstwa i współautorstwa artykułów lub
publikacji naukowych);

b) doświadczenie (w szczególności doświadczenie praktyczne lub zawodowe, autorstwo lub
współautorstwo projektu technologicznego i/lub wynalazku, wzoru przemysłowego, gry
komputerowej, animacji komputerowej, prototypu produktu, udział w stażach lub praktykach
zawodowych krajowych/zagranicznych, przynależność do związków i stowarzyszeń branżowych);
c)

plany zawodowe (w szczególności plany związane z dalszym rozwojem naukowym i zawodowym,
plany dotyczące stażu w Totalizatorze Sportowym, pasje i osiągnięcia).

3.

Po dokonaniu oceny Komisja Stypendialna przedstawia Organizatorowi listę Wniosków i rekomendacje
w zakresie przyznania Stypendiów.

4.

Decyzję o przyznaniu Stypendiów podejmuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji LOTTO.

5.

Decyzja Zarządu Fundacji LOTTO ma charakter ostateczny i nie zawiera uzasadnienia. Od decyzji Zarządu
Fundacji LOTTO nie przysługuje odwołanie.
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§ 8.
Zawiadamianie i ogłoszenie decyzji
1.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do Programu Stypendialnego nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.

2.

Informacja o przyznanych Stypendiach zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora
www.fundacjalotto.pl/65, a zakwalifikowani do Programu Stypendialnego Stypendyści zostaną
powiadomieni również drogą mailową.

§ 9.
Przyznanie i przeznaczenie Stypendiów
1.

Formalne przystąpienie do Programu Stypendialnego nastąpi po podpisaniu umowy stypendialnej pomiędzy
wyłonionym Stypendystą a Fundacją LOTTO.

2.

Podpisanie umowy stypendialnej nastąpi podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Fundację LOTTO
w październiku 2021 r.

3.

Stypendysta wykorzysta środki z przyznanego Stypendium na dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy w swojej
dziedzinie. Stypendium może być przeznaczone na pokrycie kosztów kursów, szkoleń, wyjazdów
edukacyjnych, językowych, uczestnictwa w wydarzeniach związanych z charakterem studiów, opłat
konkursowych, rekrutacyjnych na studia, zakupu sprzętu komputerowego, specjalistycznego
oprogramowania, zakwaterowania (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ze względu na większe
możliwości rozwoju) lub na inne elementy mające wpływ na rozwój Stypendysty.

4.

Organizator dopuszcza przeznaczenie do 40% miesięcznej wartości Stypendium na inne cele niż wymienione
w ust. 3, w szczególności na cele socjalne. Środki te nie wymagają rozliczenia.

5.

Stypendysta po ukończeniu Programu Stypendialnego przedstawi sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z jego realizacji.

6.

Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, zostanie przedłożone Organizatorowi w nieprzekraczalnym
terminie do 31 października 2022 r.

§ 10.
Zasady i tryb wypłaty Stypendiów
1.

Szczegółowe wymogi dotyczące przyznanego Stypendium określone zostaną w treści umowy stypendialnej,
o której mowa w § 9 ust. 1.

2.

Stypendium przekazywane jest w okresie od października 2021 r. do września 2022 r. po podpisaniu umowy
stypendialnej, na osobiste konto bankowe Stypendysty wskazane przez niego we Wniosku.

3.

Organizator może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłacania Stypendyście lub/i zwrocie wypłaconych kwot
Stypendium w przypadku:
a)

braku spełniania przez Stypendystę kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie;

b) zaprzestania przez Stypendystę nauki w szkole wyższej;
c)

zawieszenia Stypendysty w prawach studenta;

d) wymierzenia Stypendyście kary prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej;

4.

e)

przedstawienia przez Kandydata we Wniosku o Stypendium nieprawdziwych informacji;

f)

stwierdzenia nagannego zachowania Stypendysty naruszającego dobry wizerunek Organizatora
i/lub Totalizatora Sportowego.

Wypłata Stypendium nie jest wstrzymywana w przypadkach zdarzeń określonych w danym regulaminie
studiów wyższych, takich jak wstrzymanie toku nauki spowodowane uzasadnionymi, ważnymi powodami
osobistymi – w szczególności ciężką chorobą lub urodzeniem dziecka. Stypendysta jest zobowiązany do
poinformowania Organizatora o zaistniałej sytuacji, poprzez przesłanie odpowiedniego zaświadczenia lub
innych dokumentów uprawdopodobniających zaistniałe okoliczności.
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5.

Stypendysta jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących
powodować wstrzymanie wypłaty lub/i obowiązek zwrotu Stypendium.

6.

W przypadkach, o których mowa w ust. 5 powyżej, Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu całości
otrzymanego Stypendium w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty
skierowanego przez Organizatora.

7.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że wystąpiły okoliczności powodujące wstrzymanie wypłaty
Stypendium, Organizator może zwrócić się pisemnie do Stypendysty o złożenie wyjaśnień. W przypadku
braku odpowiedzi na pismo w terminie 14 (czternaście) dni od jego otrzymania lub w przypadku
potwierdzenia podejrzenia wystąpienia okoliczności powodujących wstrzymanie wypłaty Stypendium,
Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego Stypendium w terminie 30 (trzydzieści) dni od
daty otrzymania wezwania do zapłaty skierowanego przez Organizatora.

8.

Decyzję o wstrzymaniu Stypendium oraz o wezwaniu Stypendysty do zwrotu otrzymanego Stypendium
podejmuje Zarząd Fundacji LOTTO.

§ 11.
Obowiązki Stypendysty
1.

Stypendysta jest zobowiązany do godnego reprezentowania Fundacji LOTTO.

2.

Stypendysta powinien osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.

3.

Stypendysta powinien utrzymywać bieżący kontakt z Organizatorem w zakresie ustaleń dotyczących
realizacji Programu Stypendialnego, a w szczególności jest zobowiązany odbierać i odpowiadać na
korespondencję mailową.

4.

Stypendysta jest zobowiązany do udziału w uroczystej gali inaugurującej Program Stypendialny.

5.

Stypendysta jest zobowiązany do udziału w wydarzeniach i projektach edukacyjno-społecznych
organizowanych przez Fundację LOTTO w ramach Programu Stypendialnego.

§ 12.
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin Programu Stypendialnego jest dostępny na stronie internetowej www.fundacjalotto.pl/65.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niemożnością
powiadomienia Kandydata o zakwalifikowaniu do Programu Stypendialnego, które powstały z winy
Kandydata.

3.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami 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) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.:
a)

administratorem danych osobowych jest Fundacja LOTTO (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na adres: fundacja@fundacjalotto.pl
a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod adresem siedziby Administratora: ul. Targowa
25, 03-728 Warszawa;

b) Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora
Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego:
iod@fundacjalotto.pl, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej
adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”;
c)

dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
i. przystąpienia do realizacji Programu Stypendialnego na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.
1 lit. a RODO) w stosunku do danych osobowych Kandydata,
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ii. zmierzających do zawarcia umowy stypendialnej w przypadku Kandydatów, którzy zostaną
zakwalifikowani do oceny formalnej wniosku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
iii. przeprowadzenia procedury weryfikacji zgodnie z Regulaminem na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest
w tym wypadku możliwość potwierdzenia złożonych oświadczeń oraz dokumentów
w stosunku do danych osobowych innych osób niż dane Kandydata;
d) dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli
działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych Kandydatów mogą mieć usługodawcy,
którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla Administratora, np. dostawy usług IT;
e)

dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane:
i.

do momentu zakończenia Programu Stypendialnego, albo

ii.

do czasu wycofania zgody, jeżeli jej wycofanie nastąpi przed zakończeniem Programu
Stypendialnego, albo

iii.

do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

f)

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g)

Kandydaci mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają,
że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

h) wycofanie zgody może nastąpić w dowolnym momencie i może zostać dokonane poprzez przesłanie
informacji na adres: iod@fundacjalotto.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
i)

podanie przez Kandydatów danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia Wniosku o Stypendium
oraz warunkiem zmierzającym do zawarcia i realizacji umowy stypendialnej w przypadku przyznania
Stypendium. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie
Stypendialnym.

4.

Fundacja LOTTO zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie na każdym etapie trwania Programu
Stypendialnego.

5.

Wszelkie materiały związane z Programem Stypendialnym przekazane przez Kandydata Fundacji LOTTO,
nie podlegają zwrotowi.

6.

Fundacja LOTTO zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji
o Stypendystach we wszelkich materiałach promocyjnych i komunikacyjnych, a Stypendysta wyraża
zgodę na powyższe.

7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2021 r.

Warszawa dn. 24 marca 2021 r.

7|S t r o n a

