
Załącznik nr  4b do  świadczeń studentów Ateneum -Szkoły Wyższej w Gdańsku. 

 

ATENEUM – Szkoła Wyższa w Gdańsku 

Gdańsk, dn. …………….. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Rektora w sprawie zapomogi w semestrze letnim/zimowym* roku 

akademickiego  20…/20… 

 
 

Nazwisko i imiona: 

N 
                    

 

 

 
 

 

                    

 

Nr albumu: 
     

Obywatelstwo: 
 

 

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

Tryb studiów (zaznacz odpowiedni) :  W. Nauk Społecznych W. Neofilologiczny 
W. Studiów Edukacyjnych 

 

I Stopnia (Licencjackie) 
 

II Stopnia 
(Magisterskie) 

 
 

Zarządzanie 
DiKS Filologia 

 
Pedagogika 

 

Jednolite magisterskie       
……………………………………………………………………………………….......................................................... 
                                                                    (SPECJALNOŚĆ) stacjonarne niestacjonarne  

 

 

Adres zameldowania: 

Adres do korespondencji ( wypełnić gdy jest inny niż zameldowania): 

Kod pocztowy Poczta Miejscowość Ulica, numer domu/ mieszkania 
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*) niepotrzebne skreślić 

         ……………………………………. 

          (podpis studenta)    

 Rektor Prof. zw. Dr 

hab. Waldemar Tłokiński 

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

. 
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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. 

 

 
 

 


