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ZGODA NA PRZETWARZANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STATUSU MATERIALNEGO RODZINY                                                                            

zawartych wniosku stanowiącym Załącznik nr 1                                                                                                         

do Regulaminu stypendialnego Fundacji Zakłady Kórnickie (wypełniają Rodzice) 

Ja, niżej podpisana/ny: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących statusu materialnego mojej 

rodziny w zakresie wynikającym z treści wniosku1 mojej córki/mojego syna2  

 

……………………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

o przyznanie stypendium Fundacji Zakłady Kórnickie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 

do Regulaminu stypendialnego  Fundacji Zakłady Kórnickie 

przez 

Fundację Zakłady Kórnickie 

z siedzibą w Kórniku (62-035) przy al. Flensa 2b, 

wpisaną do rejestru sądowego - KRS pod numerem 0000120123, 

będącą Administratorem danych,  

w celu 

• weryfikacji spełnienia przez Wnioskodawcę określonych Regulaminem kryteriów 

przyznania stypendium, 

• zawarcia Umowy przekazania stypendium, jego wypłaty zgodnej z zasadami 

określonymi w Regulaminie stypendialnym Fundacji Zakłady Kórnickie i treścią 

zawartej Umowy, jeśli stypendium zostanie przyznane 

 tak3 

 nie 

   2. Przyjmuję także do wiadomości, że Administrator, na mocy Instrukcji kancelaryjnej 

obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie w zw. z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

 
1 Zakres ten określa treść decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, której kopia stanowi załącznik do wniosku 

stypendialnego. 

2 Niepotrzebne skreślić. 

3 Należy zaznaczyć krzyżykiem odpowiedź zgodną z oświadczeniem oraz skreślić odpowiedź przeciwnej treści 

za każdym razem, gdy pojawi się to pole wyboru. 
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o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w myśl art. 6 pkt. 1 lit. c) RODO, zobowiązany 

jest przechowywać te dane przez okres dziesięciu lat. 

 tak 

 nie 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią załączonej Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 

dotyczących statusu materialnego rodziny zawartych we wniosku stypendialnym. 

 tak 

 nie 

……………………….………………….…………………… 
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych  dotyczących statusu materialnego rodziny                                                                                            

zawartych we wniosku stypendialnym  

 

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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, 

że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Zakłady Kórnickie 

z siedzibą w Kórniku (62-035) przy ul. Flensa 2b, wpisana do rejestru sądowego 

KRS pod numerem 0000120123. 

2. Skontaktować z nami może się Pani/Pan  pisząc na adres siedziby Administratora 

lub jego poczty elektronicznej sekretariat@fzk.pl oraz telefonicznie pod numerem: 

 +48 61 898 02 91. 

3. Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela, 

powołany przez Fundację Zakłady Kórnickie, Inspektor Ochrony Danych, Danuta Podolak, 

pod adresem e-mail: iod@fzk.pl, nr telefonu +48 61 898 02 91 lub osobiście w siedzibie 

Fundacji Zakłady Kórnickie (al. Flensa 2b, 62-035 Kórnik). 

4. Dane  zebrane we wniosku o przyznanie stypendium Fundacji Zakłady Kórnickie, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Stypendialnego Fundacji Zakłady Kórnickie 

przetwarzane będą w następujących celach: 

a) weryfikacja spełnienia przez Wnioskodawcę określonych Regulaminem kryteriów 

przyznania stypendium 

b)  zawarcie Umowy przekazywania stypendium i jego wypłata na zasadach opisanych 

w Regulaminie stypendialnym Fundacji Zakłady Kórnickie, jeśli stypendium 

zostanie przyznane 

c) w celach archiwalnych – w związku z koniecznością  wypełnienia przez 

Administratora obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku 
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z zapisami  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, w oparciu o obowiązującą w Fundacji Zakłady Kórnickie Instrukcję 

kancelaryjną. 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych zawartych we wniosku stanowią: 

a) dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych, udzielona na podstawie 

art. 6 pkt 1 lit. a) RODO, 

b) w przypadku, gdy stypendium zostanie przyznane i podpisana będzie Umowa 

o przekazywaniu stypendium - art. 6 pkt. 1 lit b) i c) RODO, obowiązujące w związku 

z realizacją zapisów tej umowy oraz obowiązkami prawnymi ciążącymi 

na Administratorze. 

c)  w odniesieniu do danych archiwizowanych w oparciu o regulacje zawarte 

w Instrukcji kancelaryjnej - art. 6 pkt 1 lit. c) RODO, 

6. Podanie określonego we wniosku zakresu danych oraz wyrażenie zgody 

na ich przetwarzanie są dobrowolne, odmowa uniemożliwi jednak rozpatrzenie 

wniosku o stypendium i weryfikację spełnienia określonych Regulaminem 

stypendialnym Fundacji Zakłady Kórnickie kryteriów przyznawania stypendium. 

7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia. 

Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w czasie niezbędnym 

do zrealizowania celu oraz wywiązania się przez Administratora z obowiązków 

ciążących na nim w związku z zapisami Regulaminu stypendialnego Fundacji Zakłady 

Kórnickie,  Umowy o przekazaniu stypendium (jeśli zostanie zawarta), Statutu Fundacji 

Zakłady Kórnickie, obowiązującej w Fundacji Instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów 

prawa. 

9. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego 

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył 

je w celu prawidłowego wykonania usług, w zakresie niezbędnym do tych czynności. 

10. Dane nie będą przekazywane do krajów trzecich, ani poddawane zautomatyzowanym 

decyjom, w tym – profilowaniu. 

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

12. W sprawach spornych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych.  

 

 

 


