
Załącznik 
do Regulaminu przyznawania stypendiów 
wojewódzkich dla studentów uczelni 
artystycznych, zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz 
opieką nad zabytkami 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM WOJEWÓDZKIEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU 

STYPENDIALNEGO 
 

1. Informacje o wnioskodawcy: 
1) Dane osobowe 

a)  Nazwisko .......................................................................................................... 

b)  Imię (imiona) ……………………………………………………………………..….. 

c)  Data i miejsce urodzenia .................................................................................. 

d)  PESEL ............................................................................................................. 

2) Adres zamieszkania 

a)  Miejscowość i kod pocztowy: …………………………………………………….. 

b)  ulica, nr domu, nr mieszkania ………………………………………………….... 

c)  gmina ……………………………………………………………………………...… 

d)  powiat ……………………………………………….….……………..……………… 

e)  telefon  oraz  e-mail: ……………..………….…………………….……………… 

3) Adres do korespondencji  (w przypadku, gdy jest inny niż adres  zamieszkania) 

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

2. Wykształcenie  

1) Obecne miejsce nauki (uczelnia wyższa/kierunek/rok) 

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

2) Uzyskane wykształcenie/uzyskane dyplomy i tytuły: 

…………………..…..….………………………………………………………………….……. 

 
3. Przyznane dotychczas stypendia, wysokość oraz okres ich pobierania: 

 
1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

3) ………………………………………………. 

 
 

4. Osiągnięcia kandydata do stypendium w dziedzinie artystycznej (np.: wszelkie wyróżnienia, 

nagrody w konkursach, przeglądach, koncertach, wystawach lub innych wydarzeniach artystycznych) 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

  



 

5. Poziom aktywności artystycznej kandydata do stypendium (np.: katalogi z wystaw 

indywidualnych, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie artykułów, płyty CD/DVD, pendrive z nagranymi 
koncertami, występami, itp.).  
......................................................................................................................................................  

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

 

 

6. Potwierdzenie średniej ocen, o której mowa w § 8 pkt. 2  Regulaminu przyznawania 
stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych 

Średnia ocen* Pieczęć uczelni oraz podpis Rektora lub osoby upoważnionej 

 
 
Proszę wpisać 
średnią ocen za 
ostatni rok 
akademicki 

 
 

Miejsce n pieczęć uczelni 

 

 

7. Informacje o projekcie stypendialnym, na które mam być udzielone stypendium.   

1) Tytuł projektu stypendialnego ………………………………………………………………... 

2) Termin i miejsce realizacji projektu stypendialnego (od – do)….……………………….…… 

3) Opis projektu stypendialnego i jego rezultat ………………………………………….……. 

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

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

4) Harmonogram realizacji projektu stypendialnego………..……………………………….... 

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

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

5) Przewidywane koszty realizacji projektu stypendialnego….………………………………. 

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

8. Lista załączników: 
 

1) ……………………………………. 

2) ……………………………………. 

3) ……………………………………. 

* Podpis wnioskodawcy pod listą załączników jest równoznaczny z potwierdzeniem ich za zgodność z oryginałem. 
 
 
 
……………..………………….……    ……………………..…………....  
Miejscowość, data      Podpis kandydata  
  



 

9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.) – dalej: RODO, uprzejmie informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, 

tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp; 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (22) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe: 

3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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, dalej zwane RODO, 

w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków, przyznawania i wypłacania stypendium w ramach 

stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz w celu związanym z realizacją podpisanej przez 

Panią/Pana umowy stypendialnej. 

4) będą udostępniane innym odbiorcom: 

a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, 

b) organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie 

organów publicznych uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, np. Sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu 

o stosowną podstawę prawną, 

c) na stronie internetowej samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl oraz innych stronach 

internetowych i aplikacjach, których administratorem jest Województwo Mazowieckie, 

d) na portalu społecznościowym Facebook oraz  innych portalach społecznościowych prowadzonych przez 

Województwo Mazowieckie, 

e) w publikacjach promocyjnych, informacyjnych, w różnego rodzaju opracowaniach, w prasie, mediach, 

spotach itp.; 

5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 

6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:  

7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach 

określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do 

cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na 

zasadach określonych w RODO.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia przeprowadzenia procedury 

stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami a także niezbędne do zawarcia i realizacji umowy 

stypendialnej. Niepodanie ich uniemożliwi dokonanie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku, który został 

złożony w ramach przedmiotowych stypendiów i tym samym dalszy udział w ich procedowaniu. 

mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mailto:iod@mazovia.pl
http://www.mazovia.pl/


 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział w projekcie „przyznania stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni 

artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami” 

w roku 2019 realizowanym przez Województwo Mazowieckie i tym samym na: 

 wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Województwo Mazowieckie mojego wizerunku dla potrzeb 

niezbędnych dla ww. projektu, w tym m.in. na stronie www.mazovia.pl, w piśmie Samorządu 

Województwa Mazowieckiego – „Z serca Polski”), zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn.zm.); 

 przetwarzanie moich danych osobowych przez Województwo Mazowieckie, takich jak: imię 

i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer 

telefonu, adres e-mail, rok urodzenia, numer konta bankowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

ww. projektu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1000 z późn. zm.). 

 
 
 
……………………………     ………………………………….. 
Miejscowość, data         Podpis kandydata  
 
 
 
 
 
 

a) Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola wniosku. Jeżeli pole nie może zostać wypełnione, należy wpisać „nie 
dotyczy”. 
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