
Dane ucznia 

.................................................................... 
(imię i nazwisko) 

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

..................................................................... 
(adres) 

      Księgowość  

      Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych 

         Proszę o wypłatę stypendium na niżej wskazany rachunek bankowy: ucznia*/ rodzica*/ 
opiekunów prawnych* (*niepotrzebne skreślić) 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27.04.2016r, - RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół 
Budowlano-Drzewnych w celu realizacji wypłaty stypendium na rachunek bankowy. 
 
.............................................................                                          ........................................................ 

miejscowość i data      podpis: ucznia*/ rodzica*/ opiekuna prawnego* 

*Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego należy podać w przypadku niepełnoletności ucznia 

Imię i nazwisko 
(pełne dane właściciela 

konta bankowego) 

 

adres 
(pełne dane właściciela 

konta bankowego) 

 

numer konta  

nazwa banku  

 

.....................................................                                         Wyrażam zgodę  ............................................. 
miejscowość i data         podpis właściciela konta 
 
Obowiązek informacyjny: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,  ul. Szkolna 2, 34-300 
Żywiec. 
2. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:Ksiegowosc@al-kancelaria.pl lub pisemnie 
na adres: ul. Szkolna 2, 34-300 Żywiec  
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 lit a, c RODO w celu wypłaty stypendium na rachunek bankowy. 
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 
niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są 
nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; żądania ograniczenia 
przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej) 
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; 
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wypłaty. 
 

       ..................................................................... 
       podpis: ucznia*/ rodzica*/ opiekuna prawnego* 


