
☒ zaznaczenie poprzez wypełnienie pola wyboru
* właściwe podkreślić

Ja, niżej podpisany, w związku z ubieganiem się o udział w projekcie „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” 
realizowanym w ramach  12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i złożeniem wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022-2023/2023-2024: 

oświadczam, iż ja/moje dziecko*, w trakcie udziału w projekcie „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”  nie będę/nie 
będzie* pobierać innego stypendium finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

oświadczam, że zapoznałem się z uchwałą Nr XXXIII/518/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2022 r. 
w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 808). 

oświadczam, że adres e-mail wskazany we wniosku jako „adres e-mail pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego 
ucznia niepełnoletniego, do korespondencji w sprawie o przyznanie stypendium” jest w mojej wyłącznej dyspozycji i nikt nie ma 
prawa do korzystania z tego adresu bez mojej zgody oraz, że zobowiązuję się do jego bieżącego monitorowania, przynajmniej raz 
w tygodniu, w okresie do otrzymania pisemnej decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium oraz wyrażam zgodę, 
w przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku i/lub innych braków i rozbieżności w dokumentacji, do przesłania pocztą 
elektroniczną na wyżej wskazany adres wykazu błędów, braków, rozbieżności i naniesionych korekt wraz z wezwaniem do ich 
usunięcia, uzupełnienia lub zaakceptowania. 

przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem  podanych przeze mnie danych osobowych mojego dziecka lub/i moich danych osobowych, dalej

zwanych danymi osobowymi, który odpowiada za ich przetwarzanie jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl; 

2) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, adres e-mail: iod@lubelskie.pl; 

3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie stypendium,
a w przypadku otrzymania stypendium również w związku z realizacją projektu "Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II"; 

4) podstawą przetwarzania danych osobowych są: art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z:
- art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- uchwałą Nr XXXIII/518/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie regulaminu programu

stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”, 
- art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach. 
5) dane osobowe mogą być  udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom

świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu, operatorom pocztowym, kurierom z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiedniej 
ochrony danych osobowych.  

6) dane będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia RPO WL 2014-2020 oraz przechowywane przez Archiwum
Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie 
z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu 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 
przez 10 lat, a następnie dokumentacja zostanie poddana procedurze ekspertyzy archiwalnej. 
Okres przechowywania może zostać wydłużony przez Archiwum Państwowe. 

7) mam prawo żądać dostępu do treści podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
8) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy

uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
9) podanie danych osobowych w zakresie określonym w Uchwale Nr XXXIII/518/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego

z dnia 7 lutego 2022 r. jest obowiązkowe, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 
w ramach Projektu, oraz udziału w prowadzonym naborze o przyznanie stypendium. 

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 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) zwane dalej „RODO”. 

.................................................... 
(miejscowość i data) 

........................................................................................................ 
(czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego) 
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