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 *WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI            Gdańsk, dn. …………….. 
ATENEUM – Szkoła Wyższa w Gdańsku 

Wniosek o przyznanie  stypendium SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Na rok akademicki /semestr zimowy / semestr letni *) w roku akademickim  20…/20…  

 
 

                             
Nazwisko i imiona:                                            

N                     

I                     

Uczelniana Komisja Stypendialna                                        

  

 

 

Nr albumu:     

Obywatelstwo     

 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ……………        WAŻNOŚĆ ORZECZENIA do: …………………                      SYMBOL PRZYCZYNY NIEPEŁN.:……………………. 

Semestr (I, II, III, IV, V, VI): …..  (zaznacz odpowiednio)  : 

Tryb studiów (zaznacz odpowiedni) :  
W. Europeistyki, Politologii  i 

Dziennikarstwa 
W. Neofilologiczny W. Studiów Edukacyjnych 

M.W. Biznesowo- 

Lingwistyczny 

I Stopnia (Licencjackie) 

II Stopnia 

(Magisterskie) 

 Eu Zarządz. DiKS Filologia NOR Pedagogika Business and Languages 

stacjonarne niestacjonarne  

     

……………………………………………………………………………………….......................................................... 

                                                                    (SPECJALNOŚĆ) 

 

Tel. kontaktowy             

 

Adres stałego  zameldowania (Z)/korespondencyjny(K): (jeśli korespondencyjny taki sam jak zameldowania nie wypisywać) 

     e-mail Kod pocztowy Miejscowość Ulica, numer domu/ mieszkania 

 

 

 

 

   

 
 
PRZYZNANE ŚWIADCZENIA PROSZĘ  PRZELAĆ NA RACHUNEK BANKOWY: 
Nazwisko i imię właściciela konta:......................................................................................................................... 

Adres właściciela konta ...................................................................................................................... 
Nazwa banku:..........................................................................................................................................................  

                                

 

OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ NA INNYCH KIERUNKACH 

 
 

Na podstawie art.184 ust.7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, iż i nie  pobieram stypendium specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych  na więcej niż na jednym kierunku studiów. 

Oświadczam, że zostałem pouczony, iż w przypadku uzyskania prawa do otrzymywania stypendium na innej Uczelni, niezwłocznie poinformuję 
Ateneum-Szkołę Wyższą o tym fakcie. 

 
                                                                                                                                                     …………………………….. 
                                                                                                                                                         Podpis wnioskodawcy 
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Oświadczam że: 
 

1. Studiuję dodatkowo: obowiązkowo wypełnić   

□ TAK             □ NIE 

Studia:       □ I stopnia                □ II stopnia             □ jednolite magisterskie                  □ doktoranckie                  
 
……………………………………….……………….………………………….………………………………………………………… 

(nazwa Uczelni, kierunek, rok studiów, przewidziany regulaminem uczelni planowany termin ukończenia studiów) 

2. Ukończyłem/-am  studia:   obowiązkowo wypełnić  

□ TAK             □ NIE 

Studia:       □ I stopnia                □ II stopnia             □ jednolite magisterskie      □ doktoranckie                              
 
..............……………………….……………….………………………….…………..…………………………………………………...... 
(data ukończenia studiów, nazwa Uczelni, kierunek) 

3. Po ukończeniu studiów I stopnia, studiowałam/-em, ale nie ukończyłam/-em studiów □ II stopnia  lub □ jednolitych 

magisterskich     

   □ TAK -przez ile lat pobierałam/-em pomoc materialną 

...................................................................................................................................................................................................... 
(Student, który po ukończeniu studiów I stopnia podjął ww. studia i ich nie ukończył zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o 
wszystkich formach i okresie otrzymywanej pomocy materialnej)   

    □ NIE 

                
4. W przypadku otrzymania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku lub Uczelni, fakt ten zgłoszę niezwłocznie do komisji 

Stypendialnej a nienależnie pobrane świadczenia zostaną przeze mnie zwrócone. 
5. zapoznałam/em* się z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentów w 

Ateneum-Szkole Wyższej. 
6. Jestem  funkcjonariuszem służb państwowych/ funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej/ kandydatem na żołnierza 

zawodowego/ żołnierzem zawodowym/**), który podjął studia na podstawie skierowania lub zgody i otrzymał pomoc w związku z 
pobieraniem nauki 

   □ TAK     □ NIE 

 
 

Świadomy: odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, jak również odpowiedzialności dyscyplinarnej z tego tytułu, skutkującej  nawet  
ukaraniem karą wydalenia mnie z Uczelni,  konieczności zwrotu nieprawnie pobranych środków finansowych oraz odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 k.k. 
"kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8" 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem 

                                                                                                                                                              …………………………     

                                                                                                                                                                                       podpis wnioskodawcy                                                          

          

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.tekst jednolity(Dz.U. Dz 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez  Ateneum-Szkołę Wyższą danych osobowych zawartych we wniosku 

Gdańsk dnia…………                                                                                                                         …………………………     
                                                                                                                                                                                        podpis wnioskodawcy                                                                   

 
*) Do wniosku należy dołączyć kopię  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.(Oryginał do wglądu) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
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Klauzula informacyjna 

 
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) informuję, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Ateneum Szkoła Wyższa, ul. 3 maja 25a, 80-802 Gdańsk 

 przez e-mail: stypendia@ateneum.edu.pl 

 telefonicznie: 058 722 08 45 
 
Dane osobowe uzyskane przez Ateneum-Szkołę Wyższą będziemy przetwarzać, aby: 

 przeprowadzić postępowanie w przedmiocie przyznania wnioskowanego stypendium  

 podjąć decyzję w przedmiocie przyznania stypendium ; 
 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Obowiązek prawny ciążący Ateneum-Szkole Wyższej – art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 173-186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

 Pani/Pana zgoda na przetwarzanie przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku danych podanych we wniosku i załącznikach oraz w całym postępowaniu w przedmiocie przyznania 
stypendium  do celów postępowania w przedmiocie przyznania wnioskowanego stypendium  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

 
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO 
 
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

Pani/Pana dane osobowe Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku będzie przechowywać przez 50 lat 

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
Może Pani/Pan złożyć do Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku wniosek  dotyczący danych osobowych o: 

 sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO); 

 usunięcia danych (art. 17 RODO); 

 ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO); 

 dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Ateneum-Szkołę Wyższą danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO); 

 przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO). 
 
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f)RODO. Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku wówczas nie może już 

przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.   
 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana w postępowaniu  w przedmiocie przyznania stypendium są wymogiem ustawowym (z wyjątkiem adresu poczty elektronicznej oraz telefonu). Niepodanie danych 
osobowych w formularzu będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia wniosku, a w konsekwencji wykluczeniem z postępowania w  przedmiocie przyznania wnioskowanego stypendium. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Ateneum-Szkołę Wyższą, w tym profilowaniu. 

 
        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ateneum-Szkołę Wyższą w zakresie dodatkowych danych osobowych wymienionych we wniosku/załącznikach do wniosku 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  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)     

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

            Podpis wnioskodawcy                                                                                                                                                      

           

           

     Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Ateneum-Szkołę Wyższą. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 
                             

ADNOTACJE URZĘDOWE: 
Przyznano/nie przyznano* stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 
Na semestr zimowy/ letni /rok akademicki *) 20……/20……… 
Data rozpatrzenia wniosku……………………………… 
Podpisy Uczelnianej  Komisji Stypendialnej                                          

                
            ..…………………………………….. 

                           
           ...……………………………………. 

                    
                                                                                                                                 ……………………….................…   

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

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

      


