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Szczecin, dnia ………………… 

 
Pełna nazwa szkoły/uczelni   

......................................................................... 

......................................................................... 

Adres ................................................................ 

......................................................................... 

Telefon .............................................................. 

WK-2 

 

WNIOSEK 

o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Szczecin 

1. Dane o kandydacie: 

1. Imię i nazwisko  

 

2. Adres zamieszkania  

 

3. Telefon 

(o ile posiada) 
 

 

4. Adres poczty elektronicznej  

(e-mail) 

(o ile posiada) 

 

5. Klasa/ rok studiów  

 

6. Przedmiot kierunkowy  

 

7. Nauczyciel prowadzący  

 



2.  Osiągnięcia artystyczne o zasięgu międzynarodowym  uzyskane w ostatnim roku szkolnym 

przed złożeniem wniosku  

Nazwa wydarzenia i  miejsce Termin Osiągnięcia: nagrody, tytuły, wyróżnienia, 

inne 

   

   

   

 

3. Osiągnięcia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim  uzyskane w ostatnim roku szkolnym przed 

złożeniem wniosku 

Nazwa wydarzenia i  miejsce Termin Osiągnięcia: nagrody, tytuły, wyróżnienia, 

inne 

   

   

   

 

4. Osiągnięcia artystyczne o zasięgu regionalnym  uzyskane w ostatnim roku szkolnym przed 

złożeniem wniosku 

Nazwa wydarzenia i  miejsce Termin Osiągnięcia: nagrody, tytuły, wyróżnienia, 

inne 

   

   

   

 

5. Aktywność artystyczna na terenie Szczecina w ostatnim roku szkolnym przed złożeniem 

wniosku 

 

 

 



6. Dodatkowo informacje o stypendiach przyznanych w ostatnich dwóch latach. 

Rok Nazwa stypendium i fundator  

  

  

  

Dane stypendysty do wypłaty stypendium: 

 

Imię i nazwisko 

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

 

PESEL ………………………………………………………  

Nr konta bankowego  

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

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku  

o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Szczecin, w celu związanym z przyznaniem 

stypendium, zgodnie z art.6 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). 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz 

kwoty stypendium w celu publikacji ich na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin i 

w formie płyty CD/DVD, zgodnie z rozporządzeniem 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). 

 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym  

w dniu składania wniosku.  



 

Data i podpis kandydata lub opiekuna prawnego                                         

 

Data i podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki obowiązkowe :  

1. Życiorys artystyczny. 

2. Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie dyplomów,   

wycinki z gazet, katalogi i inne publikacje, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video itp.). 

3. Rekomendacja nauczyciela prowadzącego lub innych osób mających dokonania w dziedzinie,  

której dotyczy wniosek o stypendium.  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO  

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z 

siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.  

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane 

kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 

Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl  

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 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 

osobowych) zwanego RODO. 

Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania stypendialnego o przyznanie 

Stypendium Artystycznego Miasta Szczecin, a w przypadku przyznania stypendium 

publikacja danych w zakresie imienia i nazwiska oraz kwoty stypendium na stronach 

internetowych Urzędu Miasta Szczecin i w formie płyty CD/DVD.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Miasta Szczecin 

oraz członków Komisji ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin powołanej 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin zgodnie z Regulaminem przyznawania 

Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin – stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 

XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016r.(zm. Uchwała Nr XX/484/16 

Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016r.) 

mailto:iod@um.szczecin.pl


Na zasadach określonych w RODO w zakresie danych osobowych, przysługują następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO; 

c) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO; 

d) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO; 

f) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

g) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO; 

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z przepisami RODO. 

 

Podanie danych jest dobrowolne jednakże wymagane do realizacji celu, dla którego dane są 

przetwarzane. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

W przypadku nieprzyznania stypendium dokumentacja tj. wniosek wraz z załącznikami, 

będzie zwracany wnioskodawcy.  

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto 

Szczecin - Urząd Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona 

danych osobowych/RODO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


