
ZGŁOSZENIE 

 

………………………………………………… 
imię i nazwisko 

 

………………………………………………… 
adres e-mail 

 

………………………………………………… 
telefon kontaktowy 

 

………………………………………………… 
nazwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej  

 

………………………………………………… 
rok ukończenia szkoły  

 

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, iż jestem zainteresowany/na studiami licencjackimi 

stacjonarnymi/ niestacjonarnymi* w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.  

 

UZASADNIENIE 

 

 Czek o wartości 25.000 zł na studia w WSHiU w Poznaniu powinien trafić do mnie 

ponieważ: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

…………………………………………………. 
       miejscowość, data, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* proszę podkreślić właściwe; 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunkowych, przez 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64 -200 Wolsztyn, zawartych                                   

w dokumentach zgłoszeniowych w celu wyłonienia stypendysty. 

 

        …………………………………… 
          data i podpis 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników konkursu jest: 

Starosta Wolsztyński z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, tel. (68) 384 56 00; 

e-mail: sekretariat@powiatwolsztyn.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie jest Adrianna 

Śmiałek, tel. (68) 384 56 17; e-mail: iod@powiatwolsztyn.pl  

3. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnie 2016 r.  

(dalej Rozporządzenie), tj. udzielonej zgody w celu: 

a) realizacji procedury wyłonienia laureata stypendium, 

b) organizacji związanego z tym wydarzenia, 

c) promocji powiatu. 

4. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane zgodnie z wymaganiami 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Przekazując swoje dane Uczestnicy konkursu mają prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników konkursu mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

b) podmioty będące partnerami przedsięwzięcia, 

c) użytkownicy strony www.powiatwolsztyn.pl 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procedury 

wyłonienia laureata stypendium, organizacji wydarzenia. 

9. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych 

niż w związku z organizacją wydarzenia. 

10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

 

………………………………………… 
data, podpis 

http://www.powiatwolsztyn.pl/

