
ZARZĄDZENIE Nr 23/2021
Wójta Gminy Sieradz

z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy
Sieradz.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2020r., poz.713) oraz § 6 i 7
załącznika do uchwały Nr VII/63/20 15 Rady Gminy Sieradz z dnia 2 września
2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych uczniów z a r z ą d z a m , co następuje:

§l.Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy Sieradz, który
stanowi załącznik do zarządzenia.

§2.Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi referatu spraw
samorządowych ,obywatelskich i społecznych.

§3.Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Sieradz Nr 53)2015 z dnia 11 grudnia
2015 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy
Sieradz za wybitne osiągnięcia w nauce 1 wybitne osiągnięcia artystyczne.

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do zarządzenia Nr 23/2021
Wójta Gminy Sieradz z dnia 26 lutego 2021 r.

Część 1 (wypełnia rodzic, opiekun lub dyrektor szkoły)

Imię i nazwisko .
Adres zamieszkania : .
Nr telefonu kontaktowego) .

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY SIERADZ

I .. . k .mię I nazwis o ucznia .

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów .

Data i miejsce urodzenia .
Adres zamieszkania .
Nazwa i adres szkoły (klasa) .
Osiągnięcia ucznia: wyniki w nauce/wyniki za osiągnięcia artystyczne

Uzasadnienie wniosku

data i podpis wnioskodawcy

/potwierdzenie/opinia dyrektora szkoły/

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zawartych we
wniosku.

(data i podpis wnioskodawcy)



Załączniki:

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia danej klasy /szkoły
podstawowej/

2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających osiągnięcia
artystycznej za wyniki w nauce.

Część 2 (wypełnia rodzic lub opiekun prawny)

Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na ubieganie się przez
...................................................... (imię i nazwisko ucznia) o nagrodę Wójta Gminy Sieradz oraz na
przedłożenie kopii dokumentów ucznia uprawniających do złożenia wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie dla (imię i
nazwiska ucznia) nagrody Wójta Gminy Sieradz proszę o przekazanie nagrody w formie pieniężnej na
konto bankowe

Nazwa banku .
Numer konta bankowe o

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)



KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM WNIOISKU

O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY SIERADZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO),
DZ.U.UE.L.2016.119. str. 1, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sieradz reprezentowana przez Wójta Gminy Sieradz,
z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz NIP: 8272162123, REGON: 730934520. Kontakt e-mailowy:
sekretariat@ugsieradz.com.pl , kontakt tel.: (43) 8275550 w.21 O.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres administratora
lub adres poczty elektronicznej: iOd@ugsieradz.com.pl, kontakt tel.: (43) 8275550 w.218.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody
Wójta Gminy Sieradz. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1. lit. c) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
art. 90p ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy
wynikającej z uchwały Nr VII/63/2015 Rady Gminy Sieradz z dnia 2 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych uczniów.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie dla celów dla których zostały zebrane. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych
mogą być właściwe organy państwowe oraz inne podmioty, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z przepisu prawa. Dane
osobowe w zakresie imienia i nazwiska osoby, która otrzymała nagrodę ze środków z budżetu gminy Sieradz, stanowią
informacje publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i mogą zostać
udostępnione na zasadach i trybie określonym w ww. ustawie.

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu będą przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu
akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do nich,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych
oraz cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak rozpatrzenie wniosku
o przyznanie nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22531-03-00, www.uodo.gov.pl jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty nagrody.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia o przyznanie nagrody
Wójta Gminy Sieradz.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.

10. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym profilowanie.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

data i podpis


