Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
Biuro Kultury
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

WNIOSEK
w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom
uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego na rok 2020
I. WNIOSKODAWCA:
Pieczęć szkoły, instytucji kultury/stowarzyszenia
II. DANE OSOBOWE KANDYDATA
a)

imię ...................................................................................................

b)

nazwisko ...........................................................................................

c)

e-mail lub telefon.............................

d)

wiek

e)

dokładny adres zameldowania:
kod............miejscowość.........................ulica.............................nr domu........
Gmina: .....................Powiat: .......................Województwo: .......................

f)

dokładny adres szkoły: ..............................

g)

dziedzina sztuki w której kandydat realizuje swoje uzdolnienia( właściwe
podkreślić) :
o muzyka , film, teatr, taniec, literatura, plastyka, fotografia, inne ,,,,,,,,,,,,,,,,,

l)

byłem/nie byłem stypendystą w latach ……………………

1. Informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydata:
a) dyplomy potwierdzające udział w konkursach wypisać jako załącznik do
wniosku,
b) kserokopie dyplomów, wyróżnień i innych nagród ( maksymalnie do 5
sztuk w każdej z kategorii: międzynarodowej, ogólnopolskiej,
wojewódzkiej itp. – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę -

pieczątka szkoły, pieczęć za zgodność oraz data i podpis osoby
potwierdzającej)
c) osoby, które otrzymały stypendium w latach poprzednich dołączają tylko
dyplomy i zaświadczenia o osiągnięciach z ostatnich lat( np. stypendysta
2018 roku załącza tylko dyplomy z roku 2018.)
zał. sztuk .......
2. Cel stypendium wraz z uzasadnieniem, ( na co zostanie przeznaczona
otrzymana kwota stypendium).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Opinia jednostki składającej wniosek wraz
z uzasadnieniem......................................................................... .
4. Inne referencje...................................................................................................................

...............................
podpis

.........................................................
/pieczęć jednostki składającej/

Niniejszy wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października
każdego roku w pok.022. Biuro Obsługi Klienta parter gmachu UMWP.

Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia!

.............................
Miejscowość,

.................
/data/

.......................................................
czytelny podpis kandydata/
opiekuna prawnego
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa
Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549,
e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendium w
dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa

podlaskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia oraz art. 7b ustawy z dnia

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Pani/Pana
dane
osobowe
będą
ujawniane
osobom
upoważnionym
przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę
informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację
publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją
lub publikowane w BIP Urzędu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa dot. archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie, który nie wpływa na ocenę złożonego wniosku;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania
danych
osobowych
z
zastrzeżeniem
przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. a, b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją
ich niepodania jest brak możliwości wnioskowania o przyznanie stypendium.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

