
                       

 

                                             

 

 

Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia 
materialnego studentom Politechniki Rzeszowskiej 
w ramach projektu „Stypendium Pomocowe Goldman 
Sachs-Perspektywy” z dnia 10 stycznia 2023 r. 

Rzeszów, ……………………… 
imi ę nazwisko    ……………………….. 
kierunek (program):  ……………………….. 
rok/semestr (etap):    ……………………….. 
poziom studiów (rodzaj):  ………………………..  
forma studiów (tryb):  ……………………….. 
telefon:          ……………………….. 
adres email:    ……………………….. 
adres:                  ……………………….. 
nr albumu:    ………………………..  
miejsce urodzenia:  ……………………….. 
email:     ……………………….. 

Rektor  
Politechniki Rzeszowskiej 
im. Ignacego Łukasiewicza 

 
Wniosek o przyznanie  Zapomogi  

studentom Politechniki Rzeszowskiej w ramach projek tu 
 „Stypendium Pomocowe Goldman Sachs-Perspektywy” 

 
Na podstawie Regulaminu przyznawania wsparcia materialnego studentom Politechniki 
Rzeszowskiej w ramach projektu „Stypendium Pomocowe Goldman Sachs-Perspektywy”  
z dnia 10 stycznia 2023 r., uprzejmie proszę o przyznanie Zapomogi z powodu trudnej sytuacji 
materialnej i rodzinnej w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się w Ukrainie, związanej z: 
 

 utratą źródła utrzymania* 
 powołaniem do służby wojskowej i walki na froncie rodziców/rodzica studenta* 
 śmiercią rodziców/rodzica w wyniku działań wojennych * 
 koniecznością opuszczenia miejsca zamieszkania przez studenta lub członków jego 

najbliższej rodziny* 
 szkodami poniesionymi w wyniku wojny* 
 trudną sytuacją zdrowotną (choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny, 

niepełnosprawność) * 
 inne …………………………………………………………………………………………… 

 



 

Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki: 

Oświadczenie o potrzebie finansowej uzasadniającej przyznanie Zapomogi. 

W przypadku przyznania Zapomogi, proszę o dokonanie przelewu na następujące konto 

bankowe: 

Nazwa i adres banku: 

Nr 
rachunku  

                          

OŚWIADCZENIE 

          Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, aż do wydalenia z Uczelni i obowiązku zwrotu nienależnie 

pobranej Zapomogi oświadczam, że przedstawione we wniosku informacje i dane oraz załączone 

do wniosku dokumenty, dotyczące wnioskowanego stypendium są kompletne i zgodne ze 

stanem faktycznym.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania wsparcia 

materialnego studentom Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu „Stypendium Pomocowe 

Goldman Sachs-Perspektywy” z dnia 10 stycznia 2023 r. 

Oświadczam, że zapoznałem si ę z klauzul ą informacyjn ą, która stanowi załącznik do 

wniosku. Wiem, że moje dane osobowe studentów będą przetwarzane w celu realizacji i wypłaty 

Zapomogi na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO tj. zadanie realizowane w interesie publicznym.  

Rzeszów, ...................2023 r.      ................................................... 

          (podpis studenta) 

*) właściwe zaznaczyć



 

Klauzula informacyjna  
dla studenta składaj ącego wniosek 

 

1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza  z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, email: 
kancelaria@prz.edu.pl  

2. Inspektor Ochrony Danych  - kontakt pod nr telefonu: 17 865 1775 lub e-mail: 
iod@prz.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi wniosku o przyznanie 
Zapomogi, w tym wypłaty i rozliczenia przyznanej Zapomogi [podstawa prawna: art. 6 ust. 
1 lit e RODO oraz Regulaminem przyznawania wsparcia materialnego studentom 
Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu „Stypendium Pomocowe Goldman Sachs-
Perspektywy” z dnia 10 stycznia 2023 r.]. 

4. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Wnioski bez wymaganych 
danych osobowych nie będą rozpatrywane. 

5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom działającym 
na zlecenie Administratora, np. obsługa prawna, podmiot świadczącemu usługi IT. 

6. W przypadku przyznania Zapomogi, dane osobowe tj.: imię, nazwisko, kierunek i rok 
studiów, miejsce urodzenia, płeć oraz moment uzyskania statusu studenta będą 
udost ępnione Fundacji Edukacyjnej Perspektywy  w celach ewaluacji i rozliczenia 
funduszu stypendialnego. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi wniosku o przyznanie 
Zapomogi i rozliczenia wypłaty Zapomogi. Po tym czasie dane osobowe będą 
archiwizowane przez 5 lat. Po upływie okresu przechowywania dane będą nieodwracalnie 
usuwane lub anonimizowane. 

8. Posiadasz prawo do: 

a) żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile 
pozwalają na to przepisy prawa, 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9.  Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 


