
 

 

 

Załącznik nr 6  do Regulaminu Świadczeń dla studentów KPSW 

 

Wniosek o przyznanie stypendium  dla osób niepełnosprawnych 

 w roku akademickim ……/…… 

 

 

Numer 

albumu 

Imię studenta Nazwisko studenta 

Kierunek Pesel: Telefon kontaktowy 

 

I. 

1.Administratorem Danych Osobowych podawanych przez studenta jest Karkonoska Państwowa 

Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, tel.: 756453300,  

e-mail: rektorat@kpswjg.pl; 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt jest możliwy za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@kpswjg.pl , tel. 75 6453 321 lub korespondencyjnie na adres 

Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

 

3.Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów upoważnionych przez przepisy 

prawa; 

 

4. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w celu przyznania stypendium na podstawie 

Regulaminu świadczeń dla studentów KPSW, oraz przez okres 50 lat dla celów archiwalnych – 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

18 marca 2021 r. w sprawie studiów. Dane osobowe przetwarzane będą przez pracowników 

Uczelni lub przez osoby zatrudnione przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą na podstawie 

umów cywilno-prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora Danych Osobowych 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych; 

 

4. Student ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania – w granicach prawem dozwolonych. Ma także prawo otrzymać 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi Danych 

Osobowych, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi; 

 

5. W odniesieniu do danych osobowych studentów nie następuje zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, w tym profilowania; 

 

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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II. 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karkonoską Państwową 

Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18 dla potrzeb przyznania 

stypendium; 

       

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne ze stanem faktycznym  

i zobowiązuję się do niezwłocznego i pisemnego poinformowania o zmianie danych osobowych 

zawartych we wniosku; 

 

3. Przed podpisaniem wniosku o przyznanie stypendium zapoznałam/łem się i rozumiem treść:          

1) Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze; 

2) Klauzuli informacyjnej zamieszczonej w pkt. I, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych 

osobowych i prawie ich poprawiania; 

3) Oświadczenie studenta: 

 

a) Oświadczam, że nie otrzymuję stypendium specjalnego w innej uczelni oraz informuję, 

że o przyznanie stypendium specjalnego:  

     - Nie ubiegam się na innym kierunku studiów; 

     - Nie ubiegam się na innej uczelni. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania KPSW w przypadku uzyskania 

prawa do świadczeń pomocy materialnej w innej uczelni. 

 

b) Oświadczam, że studiów, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, 

inżyniera, magistra lub magistra inżyniera do dnia złożenia wniosku o pomoc 

materialną: 

 

- Nie ukończyłam/łem 

 

 - Ukończyłam/łem, w roku ………… na kierunku …………………………………. 

 

 

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

data i podpis studenta 
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Świadomy(a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej oświadczam, że posiadam orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności w stopniu: 

 

 lekkim                                         umiarkowanym                                   znacznym * 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane: 

 na stałe                                        na czas określony (do kiedy?)..........................................* 

 

Rodzaj niepełnosprawności*) 

 dysfunkcja narządu słuchu:                   osoba niedosłysząca        osoba niesłysząca 

 dysfunkcja narządu wzroku:                  osoba niedowidząca        osoba niewidoma 

 dysfunkcja narządu ruchu (jaka?).......................................................................... 

 choroba przewlekła (jaka?).................................................................................... 

*) właściwe zaznaczyć 

 

 

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

data i podpis studenta 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane  przez  właściwy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności. 

2. Uzasadnienie wniosku zawierające: 

 opis niepełnosprawności, rodzaju schorzenia 

 opis utrudnień w studiowaniu w związku z niepełnosprawnością 

3. Załącznik nr 5 do regulaminu pomocy materialnej KPSW (karta informacyjna z nr konta 

osobistego) 

 

 

 

 

Przyznano stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w wysokości   

 

..................................zł 

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

pieczęć i podpis dziekana wydziału 

 

 

 

 

 


