
 

 

UCHWAŁA NR IX/69/19 

RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. 

poz. 511) oraz art. 90t. ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2018r. poz. 1457 z późn. zm.), Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVI/282/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie 

przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Dzierżoniowski zwanej dalej „uchwałą”,  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 skreśla się wyrazy „gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”; 

2) skreśla się użyte w uchwale (w § 3 pkt 1 i 2, w tytule rozdziału 2, w § 4, w tytule rozdziału 3, w § 9 ust. 1) 

w różnej liczbie w różnych przypadkach wyrazy „szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”; 

3) w § 5: 

- w pkt 1 wyrazy „gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej” zastępuje się słowami „szkoły 

ponadpodstawowej”, 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uzyskali w danym roku szkolnym średnią ocen końcoworocznych: 

- co najmniej 5,15 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego, 

- co najmniej 4,85 w przypadku uczniów technikum;”. 

4) skreśla się użyte w uchwale (w § 3 pkt 3, w tytule rozdziału 4 i w § 14 ust. 1) w różnej liczbie i w różnych 

przypadkach wyrazy „zasadniczych szkół zawodowych”; 

5) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Wniosek o stypendium dla ucznia „ZŁOTY PRYMUS” zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 

składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  

do niniejszej uchwały i zawierającym informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku  

z realizacją lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat Dzierżoniowski.”; 

6) w § 10 pkt 1 skreśla się wyrazy „gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej”; 
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7) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Wniosek o stypendium dla ucznia „ZŁOTY TALENT” zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 

składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń na formularzu stanowiącym załącznik nr 2  

do niniejszej uchwały i zawierającym informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku 

z realizacją lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat Dzierżoniowski, dołączając do niego potwierdzone przez dyrektora szkoły za zgodność 

z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszej 

uchwały.”; 

8) w § 15 pkt 1 wyrazy „zasadniczej szkoły zawodowej” zastępuje się wyrazami „branżowej szkoły I 

stopnia”; 

9) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. Wniosek o stypendium dla ucznia „ZŁOTA NADZIEJA” zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń na formularzu stanowiącym załącznik 

nr 3 do niniejszej uchwały i zawierającym informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku  

z realizacją lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat Dzierżoniowski.”; 

10) w § 17 ust. 3 kwotę 200,00 zł zastępuje się kwotą 350,00 zł; 

11) § 20  otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Wyboru beneficjentów programów oraz ustalenia wysokości stypendium dokonuje Zarząd 

Powiatu w formie uchwały publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  

w Dzierżoniowie zawierającej: imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń  

oraz wysokość przyznanego stypendium”; 

12) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

13) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

14) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego: 

J. Grzebieluch 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/69/19 

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

 

 

.......................................................... 
Pieczątka szkoły 

................................................... 
Data wpływu 

(wypełnia Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie) 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za rok szkolny ............................................ 

w ramach programu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów „ZŁOTY PRYMUS” 

 
 

Dane ucznia: 

    Imię i nazwisko .................................................................................................................................. 

    Nazwa szkoły  (typ) ........................................................................................................................... 

    Ukończona klasa  ............................................................................................................................... 

Średnia ocen końcoworocznych ........................................................................................................ 
(w danym roku szkolnym) 

 

Ocena zachowania ................................................................................................................................ 
(za dany rok szkolny) 

 

Ogólna charakterystyka ucznia: 

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

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

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

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

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

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

         

………………………………………. 
(podpis wychowawcy) 

 

Opinia Rady Pedagogicznej: 

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

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

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

 

 

......................................................................... 
Data, podpis i pieczątka dyrektora szkoły 
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□ Zapoznałam/łem się z treścią lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski i akceptuję jego zapisy. 

 

□ Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka wraz z imieniem 

i nazwiskiem na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl w celu promocji wydarzenia jakim jest 

realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Dzierżoniowski 
 

 

 

 

 

..................................................................                   ...................................................................... 
Data i podpis rodzica ucznia niepełnoletniego                                   Data i podpis ucznia pełnoletniego 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Realizując wymogi 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) (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo 

Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58 200 Dzierżoniów; e-mail: starostwo@pow.dzierzoniow.pl) - jako 

podmiot realizujący zadanie publiczne w zakresie edukacji publicznej; administrator przetwarza dane osobowe 

uczestników lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Dzierżoniowski; 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o przyznanie stypendium na podstawie: 

a. akceptacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych 

przez Powiat Dzierżoniowski - zgodnie z uchwałą nr XLVI/282/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski; 
b. przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związku z przepisami ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (realizacja edukacji publicznej jako zadania 

publicznego w formie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów); 
3. Pani/Pana dane osobowe administrator otrzymał od ... (wpisać nazwę szkoły); 
4. dane osobowe osób - beneficjentów ww. programu zostaną zamieszczone w uchwale Zarządu Powiatu 

Dzierżoniowskiego i będą udostępniane na zasadach udostępniania informacji publicznej; dane osobowe mogą 

być przekazywane: operatorowi pocztowemu w zakresie niezbędnym do doręczenia przesyłek, których Pani/Pan 

będzie adresatem, podmiotom świadczącym usługi prawne lub wykonującym na zlecenie administratora zadania 

związane z utrzymaniem systemów i usług informatycznych; 
5. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)  

lub organizacji międzynarodowej; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania Pani/Pana danych 

osobowych wynika z rozporządzenia 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 - w zakresie danych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie; 
7. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo  

do przenoszenia danych - w sytuacjach określonych przepisami prawa w tym zakresie; 
8. w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 
9. podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu ubiegania się o przyznanie stypendium; konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie odrzucenie wniosku ze względów formalnych; 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania*; 
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11. dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Powiat Dzierżoniowski - udziela 

inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się na adres: e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl  

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega  

na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności  

do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/69/19 

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

 

 

 

.......................................................... 
Pieczątka szkoły 

................................................... 
Data wpływu 

(wypełnia Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie) 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium jednorazowego za rok szkolny …………….. 

w ramach programu promującego wybitne osiągnięcia uczniów 

„ZŁOTY TALENT” 

 
 

Dane ucznia: 

    Imię i nazwisko .................................................................................................................................. 

    Nazwa szkoły  (typ) ........................................................................................................................... 

    Ukończona klasa  ............................................................................................................................... 

 

Osiągnięcia ucznia: 
(konkursy, olimpiady na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim, wojewódzkim) 
 

Nazwa konkursu, olimpiady 
Organizator 

/zasięg 

Uzyskane miejsce (dodatkowa 

informacja, czy to tylko etap, czy 
końcowa klasyfikacja) 

Krótki opis konkursu/olimpiady 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ogólna charakterystyka ucznia, z uwzględnieniem jego osiągnięć: 

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

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

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

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

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

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

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

 

.......................................... 
(podpis wychowawcy) 
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Opinia Rady Pedagogicznej: 

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

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

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

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

 

Wykaz dokumentów załączonych do wniosku: 

1. ...................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

3. ...................................................................................... 

4. ...................................................................................... 

5. ...................................................................................... 

 

 

......................................................................... 
Data, podpis i pieczątka dyrektora szkoły 

 

 

□ Zapoznałam/łem się z treścią lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski i akceptuję jego zapisy. 

 

□ Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka wraz z imieniem 

i nazwiskiem na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl w celu promocji wydarzenia jakim jest 

realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Dzierżoniowski 
 

 

 

 

 

..................................................................                   ...................................................................... 
Data i podpis rodzica ucznia niepełnoletniego                                   Data i podpis ucznia pełnoletniego 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Realizując wymogi 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) (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo 

Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58 200 Dzierżoniów; e-mail: starostwo@pow.dzierzoniow.pl) - jako 

podmiot realizujący zadanie publiczne w zakresie edukacji publicznej; administrator przetwarza dane osobowe 

uczestników lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Dzierżoniowski; 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o przyznanie stypendium na podstawie: 

a. akceptacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych 

przez Powiat Dzierżoniowski - zgodnie z uchwałą nr XLVI/282/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski; 
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b. przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związku z przepisami ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (realizacja edukacji publicznej jako zadania 

publicznego w formie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów); 
3. Pani/Pana dane osobowe administrator otrzymał od ... (wpisać nazwę szkoły); 
4. dane osobowe osób - beneficjentów ww. programu zostaną zamieszczone w uchwale Zarządu Powiatu 

Dzierżoniowskiego i będą udostępniane na zasadach udostępniania informacji publicznej; dane osobowe mogą 

być przekazywane: operatorowi pocztowemu w zakresie niezbędnym do doręczenia przesyłek, których Pani/Pan 

będzie adresatem, podmiotom świadczącym usługi prawne lub wykonującym na zlecenie administratora zadania 

związane z utrzymaniem systemów i usług informatycznych; 
5. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)  

lub organizacji międzynarodowej; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania Pani/Pana danych 

osobowych wynika z rozporządzenia 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 - w zakresie danych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie; 
7. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo  

do przenoszenia danych - w sytuacjach określonych przepisami prawa w tym zakresie; 
8. w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 
9. podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu ubiegania się o przyznanie stypendium; konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie odrzucenie wniosku ze względów formalnych; 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania*; 
11. dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Powiat Dzierżoniowski - udziela 

inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się na adres: e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl  

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega  

na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności  

do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/69/19 

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

 

 

.......................................................... 
Pieczątka szkoły 

................................................... 
Data wpływu 

(wypełnia Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie) 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium jednorazowego za rok szkolny …………….. 

w ramach programu motywacyjnego dla uczniów „ZŁOTA NADZIEJA” 

 
 

Dane ucznia: 

    Imię i nazwisko ................................................................................................................................. 

    Nazwa szkoły (typ) ............................................................................................................................ 

    Ukończona klasa  .............................................................................................................................. 

Średnia ocen końcoworocznych ........................................................................................................ 
(w danym roku szkolnym) 

 

Ocena zachowania ................................................................................................................................ 
(za dany rok szkolny) 

 

Ogólna charakterystyka ucznia: 
(w tym praca społeczna na rzecz szkoły lub środowiska) 

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

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

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

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

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

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

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

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

         

……..……………………………. 
         (podpis wychowawcy klasy) 

 

Opinia Rady Pedagogicznej: 

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

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

.................................................................................................................................... 
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Wykaz dokumentów załączonych do wniosku: 

1. ...................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

3. ...................................................................................... 

 

 

 

......................................................................... 
Data, podpis i pieczątka dyrektora szkoły 

 

 

 

□ Zapoznałam/łem się z treścią lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski i akceptuję jego zapisy. 

 

□ Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka wraz z imieniem 

i nazwiskiem na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl w celu promocji wydarzenia jakim  

jest realizacja lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat Dzierżoniowski 
 

 

 

 

 

..................................................................                   ...................................................................... 
Data i podpis rodzica ucznia niepełnoletniego                                   Data i podpis ucznia pełnoletniego 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Realizując wymogi 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) (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo 

Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58 200 Dzierżoniów; e-mail: starostwo@pow.dzierzoniow.pl) - jako 

podmiot realizujący zadanie publiczne w zakresie edukacji publicznej; administrator przetwarza dane osobowe 

uczestników lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Dzierżoniowski; 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o przyznanie stypendium na podstawie: 

a. akceptacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych 

przez Powiat Dzierżoniowski - zgodnie z uchwałą nr XLVI/282/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski; 
b. przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związku z przepisami ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (realizacja edukacji publicznej jako zadania 

publicznego w formie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów); 
3. Pani/Pana dane osobowe administrator otrzymał od ... (wpisać nazwę szkoły); 
4. dane osobowe osób - beneficjentów ww. programu zostaną zamieszczone w uchwale Zarządu Powiatu 

Dzierżoniowskiego i będą udostępniane na zasadach udostępniania informacji publicznej; dane osobowe mogą 

być przekazywane: operatorowi pocztowemu w zakresie niezbędnym do doręczenia przesyłek, których Pani/Pan 

będzie adresatem, podmiotom świadczącym usługi prawne lub wykonującym na zlecenie administratora zadania 

związane z utrzymaniem systemów i usług informatycznych; 
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5. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)  

lub organizacji międzynarodowej; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania Pani/Pana danych 

osobowych wynika z rozporządzenia 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 - w zakresie danych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie; 
7. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo  

do przenoszenia danych - w sytuacjach określonych przepisami prawa w tym zakresie; 
8. w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 
9. podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu ubiegania się o przyznanie stypendium; konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie odrzucenie wniosku ze względów formalnych; 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania*; 
11. dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Powiat Dzierżoniowski - udziela 

inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się na adres: e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl  

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega  

na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności  

do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
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