
 

 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA 

     ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: 

 
Adres: 

 
Telefon: 

 
E-mail: 

 

 
 

Imię i nazwisko dziecka, objetego programem stypendialnym OTWARTY HORYZONT 

 

 

W związku z objęciem dziecka Programem Stypendialnym OTWARTY HORYZONT 

zobowiązuję się do: 

1. Rozliczenia wydatków deklarowanych we wniosku o objęcie ucznia programem do dnia  

20 czerwca 2023 roku (kwota na rok szkolny to maksymalnie 2 000,00 zł). 

2. Przedstawiania faktur/rachunków wystawionych na dziecko lub rodzica/opiekuna 

prawnego ze wskazaniem płatnik: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1,  

08-110 Siedlce, NIP 821-16-85-074. 

3. W ramach wdzięczności dla Darczyńcy przesłania na koniec roku szkolnego 

przygotowanej przez Podopiecznego laurki oraz listu informującego o rezultatach 

korzystania ze stypendium. 

 

                                       

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

                                                                /Czytelny  podpis Rodzica/Opiekuna/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Caritas Diecezji Siedleckiej (dalej: „Administrator”), 

z siedzibą: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce. Z Administratorem można się kontaktować 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce  lub drogą e-

mailową pod adresem: siedlce@caritas.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym 

można się skontaktować pod adresem mailowym: rodo.siedlce@caritas.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie 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) 

oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny. 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku 

i przyznania świadczenia w formie stypendium w ramach programu „Otwarty Horyzont 2022” – 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dane zostały zebrane. 

5. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w celu: 

a) wypłaty stypendium na Pani/Pana konto bankowe – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą 

przechowywane przez 5 lat od zakończenia pobierania stypendium; 

b) nawiązania kontaktu związanego z korzystaniem Pani/Pana podopiecznego ze stypendium 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane przez okres pobierania stypendium. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie 

przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, w tym w szczególności szkół i dostawców usług informatycznych. Osoba, której dane 

dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych. 

9. Posiada Pan/ Pani prawo do:  

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania;  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;  

c) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych spowoduje brak 

otrzymania stypendium. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 

 

Ja, ………………………………… zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych 

osobowych oraz danych mojego dziecka/podopiecznego…………………………………………… 
 

 

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

/data/              /podpis/ 


