
                                                                                                                                           Załącznik nr 1 do  
Regulaminu Przyznawania Stypendium  

Fundacji Karaimskie Dziedzictwo 
z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-445 

ul. Ciołka 13 lok. 204 
www.fundacja.karaimi.eu    

                                                                                                                                              

                                                                                                      Miejscowość, data ………………………..……………. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  

Fundacji Karaimskie Dziedzictwo 

□ stypendium naukowe       □ stypendium artystyczne             □ stypendium sportowe 

I. Dane Wnioskodawcy:  

Imię i nazwisko:                           

Adres:             

Seria i numer dowodu osobistego:        

Telefon kontaktowy:          

E-mail:            

nr osobistego rachunku bankowego:        

w banku:                    

 

II. Osiągnięcia , uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

III. Załączniki do wniosku o stypendium (kopie dokumentów potwierdzające zasadność ubiegania 
się o stypendium): 
 

1         

2         

3         

 

 

………………………………………………………………………………………… Data, podpis wnioskodawcy 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych. W związku z pozyskaniem danych osobowych w celu 
przyznania jednorazowego stypendium Fundacji Karaimskie Dziedzictwo dla wybitnie uzdolnionych 
młodych osób pochodzenia karaimskiego informuje się: 1. Administratorem danych osobowych jest 
Fundacja Karaimskie Dziedzictwo fundacja@karaimi.eu 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu 
realizacji procesu przyznawania jednorazowego stypendium Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. 3. 
Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procedury przyznawania stypendiów, nie dłużej 
jednak niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wniosek został złożony. 4. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust.1 lit.a rozporządzenia RODO (tj. 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ). 5. Wnioskodawcy/opiekunowi 
prawnemu, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w danym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do złożenia i rozpatrzenia wniosku o 
przyznanie stypendium Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Brak podania danych osobowych 
uniemożliwia przeprowadzenie procedury przyznawania stypendium. 7. Dane osobowe nie będą 
profilowane i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 8. Administrator nie 
będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

Zapoznałem/am się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych  

 

 

………………………………………………………………………………………… Data i podpis  


