
UCHWAŁA NRxxv/28/2021
RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO

z dnia23 czelwQa2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na

terenie powiatu kościerskiego pn. ,,Równaj w górę".

Na podstawie atl.,,12 pkt lOa i l l ustawy zdnia 5 czefwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.
2020r,,poz,920), art.90 t ust.4ustawy zdnia7 września 1991r. osystemie oświaty (tj. Dz.U. z2020r.,
poz.1327 ze zm.)

Rada powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Szczegółowe warunki, formy, zakres oraz tryb udzielania pomocy dzieciom imłodzieży
pobierających naukę na terenie powiatu kościerskiego bez względu na miejsce zamieszkania w ramach
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie
powiatu kościerskiego pn. ,,Równaj w górę" określa Regularnin przyznawania stypendiów i nagród Starosty
Kościerskiego w ratnach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie powiatu kościerskiego pn. ,,Równaj w górę", stanowiący załącznik do niniejszej
uchwĄ.

§ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Modrzejewski

ń§
s)/
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uzasadnienie

Zgodnie z aft. 90t ust. l pkt 2 ustawy o systemie oświaty (ttr. Dz. U. z 2020 r., poz, 1327 zę zm.) jednostki
samorządu terytorialnego mogą tworzyć lokalne lub regionalne programy wyrównywania szans
edukacyjnych lub wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

W myśl ust, 4 powyższego altykułu w przypadku przyjęcia programów organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży
pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce
zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb
postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu
barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na
danym obszarzę.

Mając nawzg|ędzie poryższe, uchwalenie powyższej uchwały jest uzasadnione.
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Załącznik do uchwały Nr XXY12812021

Rady Powiatu Kościerskiego

z dnia23 czerwca2021 r.

Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Starosty Kościerskiego w ramach Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę

na terenie powiatu kościerskiego pn. ,,Równaj w górę'o

Rozdział 1.

Postanowienia wstępne

§ 1. t. Regulamin określ a szczegółowe warunki, formy, zakres oraz tryb przyznawania Stypendium
Starosty Kościerskiego oraz Nagrody Starosty Kościerskiego w ramach Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci imłodzieży pobierających naukę na terenie powiatu kościerskiego pn.,,Równaj
w górę".

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

l)Programie - należy przez to rozumieć ,,Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu kościerskiego pn. ,,Równaj w górę"";

Z)lJczniu - należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę wszkole ponadpodstawowej, wtym
specja|nej, lub w szkole podstawowej specjalnej, znajdującej się na terenie powiatu kościerskiego,
zwyłączeniem szkół dla dorosłych,

3) Stypendium - należy przez to rozumieć Stypendium Starosty Kościerskiego finansowane zbudżętu
Powiatu Kościerskiego;

4) Nagrodzie - należy przez to rozumieć Nagrodę Starosty Kościerskiego finansowaną zbudżetu Powiatu
Kościerskiego;

5)finaliście -na|eĘ przezto rozumieć ucznla, który doszedł do finału, zwyciężając wpoprzednich etapach
konkursów, olimpiad lub turniejów;

6) laureacie - należy przez to rozumieć zdobywcę nagrody lub zwycięzcę w konkursie, olimpiadzie lub
turnieju;

7) konkursach, turniejach |ub o|impiadach - należy przez to rozumieć konkursy, turnieje lub olimpiady które
Są:

a) organizowane przez kuratorów oświaty jako konkursy przedmiotowe, lub

b) wskazane w aktualnych na dzięń składania Wniosku komunikatach ogłoszonych w Biuletynie Informacji
Publicznej ministerstwa właściwego do spraw oświaty iwychowania, wydanych na podstawie
art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września |991 r, o systemie oświaty, lub

c) organizowane na szczeblu międzynarodowym, jako konkursy przedmiotowe, w których ranking
laureatów i finalistów ma charakter międzynarodowy, co oznacza, ze ranking ten uwzględnia
uczestników ze wszystkich krajów biorących udział w konkursie, przy czym:

- ich tematyka nie jest związana ze sportem,

- udział w nich nie wymaga uzyskania członkostwa w jakichkolwiek podmiotach,

-możliwe jest stwierdzenie salnodzielności udziału Ucznla w konkursie, turnieju lub olimpiadzie, co
oznaQza, że w ramach konkursu, turnieju lub olimpiady przeprowadzana jest bezpośrednia
identyfikacja uczestnika oraz co najmniej etap finałowy konkursu, turnieju lub olimpiady wymaga
osobistego udziału uczestnika,

- nie są przeprowadzane wyłącznie za pomocą sieci Internet,

-konkurs, turniej lub olimpiada składa się zminimum dwóch etapów, spośród których jeden etap jest
etapem kwalifi kacyjnym;
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8) konkursach zawodowych - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie inne niż wymienione w pkt 7,

obejmujące problematykę związaną zwiedzą i umiejętnościami kształcenia zawodowego, w której kształci
się dany lJczeń, organizowany co najmniej na szczeblu wojewódzkirn, co do których łącznie są spełnione
następujące warunki:

a) udziaŁ w nich nie wymaga uzyskania członkowska w jakichkolwiek podmiotach,

b) możliwe jest stwierdzenie samodzielności udziału ucznia w konkursie, co oznacza, że w ramach
konkurs u pr zepr ow adzana j est bezpośredn i a i denty fi kacj a uczestn i ka,

c) nie są przeprowadzone wyłącznie za pomocą internetu,

d) informacje o ich organizacjl zostńy upublicznione w Internecie;

9) Średniej ocen - należy przezto zrozwniec średnią ocen zprzedmiotów obowiązkowych i dodatkowych lub
nadobowiązkowych oraz religii lub etyki otrzymanych na świadectwie w roku szkolnym, za który
przyznawane jest Stypendium,Ąiagroda, Wrażoną w postaci wartości liczbowej podanej z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń;

| 0) Zarządzi e - należy przez to rozum i eć Zarząd Powi atu K ośc i erski e go ;

l1) Wnioskodawcy -na|eży przezto rozumieć dyrektora szkoły albo jego zastępcę do której Uczeńuczęszcza
lub którą ukończył w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.

Rozdział2,
Postępowanie w sprawie o przyznanie Stypendium

§ 2. 1. Stypendium przyznawanejest uzdolnionym Uczniom szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych
oraz szkół podstawowych specjalnych, zwyłączeniem szkół dla dorosłych, pobierających naukę naterenie
powiatu kościerskiego,bezwzględu na miejsce zamieszkania, w następującej kategorii:

l) za wyniki w nauce;

2) za osiągnięcia i wyniki w nauce.

2, W kategorii, októrej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Stypendium może otrzymacUczeń, który pobiera naukę
wszkole ponadpodstawowej, wtym specjalnej lub wszkole podstawowej specjalnej, zwyłączeniem szkół dla
dorosłych, znajdującej się na terenie powiatu kościerskiego, oraz wroku szkolnym, poprzedzającym rok, na
który przyznaje się Stypendium, uzyskał Średnią ocen co najmniej:

1) 5,20 - w przypadku Ucznia liceum ogólnokształcącego,

2) 5,10 - w przypadku Ucznia technikum, szkoĘ branzowej II stopnia,

3) 4,80 - w przypadku Ucznia szkoły branzowej I stopnia,

4) 5,00 -w przypadku Ucznia szkoły podstawowej specjalnej.

3. W kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1pkt2, Stypendium moze otrzymacUczeń, który pobiera naukę
w szkole ponadpodstawowej, w tym specjalnej lub w szkole podstawowej specjalnej, zwylączeniem szkół dla
dorosĘch, znajdującej się na terenie powiatu kościerskiego, oraz spełni co najmniej jeden z nizej określonych
warunków:

1) w roku szkolnym, poprzedzającym rok, na który przyznaje się Stypendium uzyskał Średnią ocen co
najmniej 4,75 oraz indywidualnie tytuł laureata lub finalisty w konkursie, turnieju |ub olimpiadzie na
szczeblu wojewódzkim, ogó|nopolskim lub międzynarodowym, lub

2) w roku szkolnym, poprzedzającym rok, na który przyznaje się Stypendium uzyskał Średnią ocen co
najmniej 4,50 oraz indywidualnie tytuł laureata lub finalisty w konkursie, olimpiadzie, turnieju lub
konkursie zawodowym dla uczniów szkół zawodowych naszczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

4.Uczeń szkoły ponadpodstawowej może otrzymać Stypendium nie wcześniej niz po ukończeniu
pierwszego roku nauki wszkole ponadpodstawowej, wtym specjalnej, aw przypadku Ucznia szkoły
podstawowej specjalnej - nie wcześniej niZ po ukończeniu czwartej klasy szkoły podstawowej specjalnej.

§3. 1.Stypendium przyznawane jest wformie świadczenia pienięznego raz w roku kalendarzowym,
po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
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2. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.

3. W danym roku szkolnymUczeń może otrzymać Stypendium tylko w jednej kategorii, o której mowa w §

2 ust. 1.

§ 4. l. Wysokość jednorazowego Stypendium:

l) w kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt l, w przypadku lJcznia, który uzyskał Średnią ocen:

a) 4,80 do 5,09 - okreś|a się na kwotę 600,00 zł,

b) 5,10 do 5,49 - określa się na kwotę 800,00 zł,

c) 5,50 do 5,79 - określa się na kwotę 1 000,00 zł,

d) 5,80 do 5,99 - określa się na kwotę 1 200,00 zł,

e) 6,00 - określa się na kwotę 1 500,00 zł;

2) w kategorii, o której mowa w § 2 ust. l pkt2,z uwzględnieniem:

a) wyników w nauce o których mowa w § 2 ust. 3 pkt l oraz osiągnięć:

-naszczeblu wojewódzkim - określa się na kwotę 750,00 zł,

- na szczeblu ogólnopolskim - określa się na kwotę 900,00 zł,

- na szczeblu międzynarodowym - określa się na kwotę l 150,00 zł.

b) wyników w nauce o których mowa w § 2 ust. 3 pkt2 oraz osiągnięć:

-naszczeblu wojewódzkim - określa się na kwotę'750,00 zł,

- na szczeblu ogólnopolskim - określa się na kwotę 900,00 zł.

2.Przyznane Stypendium wypłacane jest wformie gotówkowej lub przelewem na wskazany rachunek
bankowy najpóźniej do końca roku budzetowego w którym przyznano Stypendium.

§ 5. 1. Warunkiem ubiegania się o Stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku oprzyznanie
Stypendium do dnia 20 wrzęśnia danego roku.

2. Wniosek wypełniany jest przy wykorzystaniu Formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego
Regulaminu.

3. Wniosek jest podpisywany przez:

1) Wnioskodawcę oraz

2) pełnoletniego Ucznia, a w przypadkuUcznia niepełno|etniego - jego rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ust. 5, należy złoĘć osobiście w Biurze
Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9c albo za pośrednictwem poczty
(decyduje data wpĘwu do urzędu).

5. Do wnioskttnależy załączyć:

l) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczęnia lub innego dokumentu potwierdzającego
uzyskanie tytułu odpowiednio laureata, finalisty lub osiągnięcia w konkursach zawodowych, o których
mowaw § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 (eśli dotyczy);

2)potwierdzoną za zgodność zoryginałem kopię świadectwa szkolnego poprzedzającego rok, na który
przy znaje się Stypendium,

6. Kopie dokumentów załączonych do Wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem Wnioskodawca lub
osoba wskazana przez Wnioskodawcę.

7.Złożenie wniosku oprzyznanie Stypendium nie jest rownoznacznezprzyznaniem stypendium.

§ 6. |. Złożone wnioski o przyznanie Stypendiurn rozpatruje Zarząd.

2. Wnioski o przyznanie Stypendium pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

Id: Fl B6ElF8-57E8-4Bl6-8Al5-8ó03C8C830EE,. Podpisally Strona 3



a) złożenia po terminie,

b) braków formalnych.

3. Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym poddawane są ocenie merytorycznej,
zgodnie zkryteriami zawartymi wRegulaminie. Podstawą oceny merytorycznej są informacje zawarte wę
wni osku or az załączonych do ni ego dokumentach.

4.Decyzję o przyznaniu Stypendium w wysokości określonej w § 4 uchwaĘ podejmuje Zarząd,

5. Od decyzjiZarządu w zakresie przyznania Stypendium nie przysługuje odwołanie.

Rozdział 3.
Postępowanie w sprawie o przyznanie Nagrody

§ 7. Nagroda w ramach Programu może być przyznana uczniowi, który w roku szkolnym, w którym
składany jest wniosek o Nagrodę ukończył szkołę ponadpodstawową, w tyrn specjalną, zwyłączeniem szkół
dla dorosłych, zlokallzowaną na terenie powiatu kościerskiego, oraz uzyskał na świadęctwie ukończenia
szkoły, o której mowa wyzej, Średnią ocen co najmniej:

1) 5,20 - w przypadku Ucznia liceum ogólnokształcącego,

2) 5,10 -w przypadku Ucznia technikum, szkoły branzowej II stopnia,

3) 4,80 - w przypadku Ucznia szkoły branżowej I stopnia.

§ 8. 1, Nagroda przyznawana jest jednorazowo w formie świadczenia pienięznego w roku kalendarzowym,
po ukończeniu szkoły, o której mowa w § 7.

2. Nagroda nie ma charakteru socjalnego.

§ 9. 1, Wysokość Nagrody wynosi dlaucznia:

1) ze Średnią ocen 4,80 do 5,09 -]00,00 zł,

2) ze Średnią ocen 5,10 do 5,49 -900,00 zł,

3) ze Średnią ocen 5,50 do 5,79 - t lO0,00 zł,

4) ze Średnią ocen 5,80 do 5,99 - 7 300,00 zł,

5) ze Średnią ocen 6,00 - 1 500,00 zł.

2.Przyznana Nagroda wypłacana jest w formie gotówkowej lub przelewem na wskazany rachunek
bankowy najpóźniej do końca roku budzetowego w którym przyznano Nagrodę.

§ 10. l.Z zastrzężęniem ust.2, warunkiem ubiegania się oNagrodę jest złozenie przez Wnioskodawcę
wniosku o przyznanie Nagrody do dnia 15 lipca danego roku.

2. Wnioski o przyznanie Nagrody w 2021 r. należy składać w terminie do dnia 3l sierpnia 2021 r.

3. Wniosek wypełniany jest przy wykorzystaniu Formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego
Regulaminu.

4. Wniosek jest podpisywany przęz|

a) Wnioskodawcę otaz

b) pełnoletniegoUcznia, a w przypadku Ucznia niepełnoletniego - jego rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Wniosek wraz z wymaganym załącznlkiem, o którym mowa w ust. 6, nalezy złożyć osobiście w Biurze
Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9c albo za pośrednictwem poczty
(decyduje data wpływu do urzędu)

6. Do wniosku należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia
szkoĘ, o której mowa w § 7,

7. Kopie dokumentów załączonych do Wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem Wnioskodawca lub
osoba wskaz ana przęz Wnioskodawcę,

8. Złożęnie wniosku o przyznanie Nagrody nie jest równoznacznę z przyznaniem Nagrody.
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§ 11. l .Złożone wnioski oprzyznanieNagrody rozpatruje Zarząd.

2. Wnioski o przyznanie Nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

a) złożenia po terminie,

b) braków formalnych.

3, Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym poddawane są ocenie merytorycznej,
zgodnie zkryteriami zawartymi wRegulaminie. Podstawą oceny merytoryczne1 są informacje zawarte we
wniosku oraz załączonych do niego dokumentach.

4.Decyzję o przyznaniu Nagrody w wysokości określonej w § 9 uchwały podejmuje Zarząd.

5. Od decyzjiZarządu w zakresie przyznaniaNagrody nie przysługuje odwołanie.

§ 12. Postanowienia końcowe

l. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na Stypendia iNagrody ustala corocznie wbudzecie
Rada Powiatu Kościerskiego.

Z.Przed wypłatą Stypendium lub Nagrody, Uczeń lub przedstawiciel ustawowy składa wStarostwie
Powiatowym w Kościerzynie oświadczenie o numerze konta, na jakie ma być wypłacone Stypendium lub
Nagroda wtaz z danymi jego właściciela,

3. Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność prawną zaprawdziwość danych podanych przezszkołę
we wni oskach o przy znani e Stypendi umAl agrody.

4.Informacje oprzyznanych Stypendiach Starosty Kościerskiego oraz Nagrodach Starosty Kościerskiego,
Starosta Kościerski umieszcza niezwłocznie na stronie internetowej Powiatu Kościerskiego.

5. Pełno|etni uczeń lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia wyraża zgodę na wykorzystanie
przez Starostę Kościerskiego swoich danych osobowych w celach związanych zprzyznawaniem oraz wypłatą
Stypendium/\iagrody,
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Załącznik do Regu l anl i r:tl przy znaw an i a s§pend i ów
i nagród Sta1,osty l(ościersl<iego w ratrrach Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzleży pobierających rraukę tla terenie powiatu
kościersl<iego pn. .,Rórvnaj l,v górę"

(miejscowość i data)

Wniosek o przyznanie
Stypendium Starosty Kościerskiego/Nagrody StarosĘ Kościers kiego

(niepotrzebne s kreś l ić)

CZĘŚC A (wypełnia dyrektor szkoł},)
I. Informacja o szkole:

Nazwa szkoły:.

Typ szkoły:.

II. Informacja o uczniu:

1. Imię i nazwisko ucznia

2. Nazwa szkoły

3. Klasa, do której uczęszczauczeń(zawod) ......

4. Rok szko|ny

ilI. Kryteria przyznania SĘpendium/Nagrody:

1 . Średnia ocen Ucznia na koniec roku szkolnego ,, ,. ..,.l . ..,,,

2. Wyszczególnienie osiągnieć ubiegającego się o Stypendium Starosty Kościerskiego (jeśli
dotyczy):

Lp, Nazwa
konkursu/ol inlpi ady/tLrrniej u

wra/. /.e wskazallielll t,altgi

1rvojerródzl<i. ogólnupolski.
trr i r:r]zvtr arrlrlrlrł,v )

Organizator
konkursu/turnieju/ol inipiady

Uzyskane
m iejsce/tytuł/osiągnięcie

Data
przeprowadzenia
konkursu
(dd-mm-nrr)
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3. lnforrnacje dodatkowe:

4. Na potwierdzenie powyższego w załączeniu przedkłada się potwierdzone za zgodność
z oryginałem dokumenty stanowiące załącznik do niniejszego wniosku:

l)
2)
3)

Wnioskuję o pl,zyznanie StyperrdiLrrn Starosty Kościerskiego/Nagrody Starosty Kościerskiego
*

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

IV. Oświadczenie wnioskodawcy:

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszonych we wniosku.

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

czEść B (wvpełnia pełno|etni uczeń lub rodzin/prawny opiekun ucznia nienełnoletnieeo)
I. Oświadczenia:

Oświadczam, ze:
1) zapoznńeml-anl się z treścią Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Starosty

Kościerskiego w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzleci
i młodzieĄ pobierających naukę na terenie powiatu kościerskiego pn. ,,Równaj w górę";

2) podaję dane osobowe we wnioskli załącznikach do niego dobrowolnie i są one zgodne ze
stanem faktycznym;

3) świadomie i dobrowolnie wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych zawaĘch we
wniosku oraz załącznikach do niego w celu:
- przęprowadzęnia i dokumęntowania procedury przyznania i roz|iczęnia
SĘpendium/Nagr ody St ar os ty Koś cierskie go, *

- przeprowadzenia i dokumentowania uroczystości wręczenia Stypendium/Nagrody
StarosĘ Koś cierskiego, *

* (niepotr:ebne skreślić)

oraz oświadczam, żę zapoznałenl-łarn się zklauzulą informacyjną i znana mi jest treśó
informacji o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca moich praw wynikających
zRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 |616'79 zdniaZ1 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osobftzycznychw związkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(RoDo).
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Moja zgoda obejmuje utrwalanie i publikowanie w Internecie, prasie samorządu powiatu
kościerskiego oraz innych rnediach mojego wizet,unku, imienia i nazwiska, osiągnięć
w nallce orazprzekazywania tych danych mediom.

Miejscowość data czytelny podpis l(andydata / rodzica lub
opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobołych

Zgodnie z Rozpol,ządzeniem Parlamentu Europejsl<iego i Rady (UE) 20161679 zdnla
2] kwietnia 2016 r. w sprawie ocllrony osób fizycznych w związl<u z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (ogólne rozpot,ządzetlie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L l 19 z 04.05.2016) zw,
dalej RODO. infbrrnujerny, iżPanilPana dane będą zbierane rv celu przeprorvadzenia
idokumentowatria procedury ptzyznania, wręczenia oraz rozliczęnia Stypendium,Ą.Jagrody
Starosty Kościerskiego.
W związku ztyn,l:
1 . Administratol,ęln Pani/Pana danych osobowych przetwaI,zanychw związkuz ptzyznawanieln
StypendiLrm,Nagrody Starosty Kościerskiego dla uczniów jest Starostwo Powiatowe
w Kościerzynie z siedzibą rv Kościerzynie uI,3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna, tel. (58) 680 18

40, e-mail starostwo@.powiatkoscierski.pl, reprezentowaneprzez Starostę Kościerskiego.
2, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z któryrn Ilroze się Pani/Pan
kontaktować za pośrednictwenl poczty elektronicznej pod adresem: inspektor@cbi24.pl lub
pisernnie na adres adln inislratora.
3,Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest;
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO zezwa\ający na ich przetwarzanie gdy jest ono niezbędne do
wykonania zadanla realizowanego w interesie ptrblicznym lub w ratnach sprawowaniawładzy
publicznej powierzonej adrninistratorowi w zw.zart.90t ust. 1pkt2 i Lrst.4 Llstawy o systemie
ośr,viaty,
- art.6 ust, l lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą.
4.W związkuzprzetwal,zanienl danych w celach, o których tu lxowa. odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą byó: organy władzy publicznej oraz podtnioty wykonującę zadaria
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zal<resie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie
stosownych umów zawal,tychzPowiatem Kościerskim przetwal,zalądane osobowe, dla których
Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Kościerzynie; wskazany przęz Panią/Pana bank
w zw i ązktl z r ealizacj ą płatności.
5. Pani/Pana danę osobowe będą przechowywane przez okt,es niezbędny do realizacji celólv
przetwarzania, lęcz nie l<rócej niż okres wsl<azany lv przepisach o archiwizacji.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do srvoich danych oraz iclr sprostowania lub ograniczenia
prz,etwarzania w przypadl<ach ol<reślonych w art. l8 RODO.
7 . PanilPana dane osobowe rrie będą poddawane zautolllatyzowanelnu podejmowaniu decyzji,
w tynl równiez pI,ofilowaniu.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danyclr osobowyclr przysługuje Pani/Panu plawo
do: - żądania od Adnrinistratora dostępu do danych osobowych, - żądania od Adnrinistratora
sprostowania danych osobowych, - żądania od Adnlinistratora usunięcia danyclr osobowych, -

żądania od Adrninistratora ograniczenia przetwat,zania danych osobowych, - wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danycl-r osobowych, - przęnoszenia danych osobowych, -

wniesienia skargi do olganu nadzot,czego gdy tlzna Pani/Pan, lż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia2] kwietnia
2016 r., do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
Warszawa, z tyfil ze prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem
przetwarzania danych osobowych. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich
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nie jest możliwe ani rozpalrzenie wniosku, ani wypłata Stypendiunr lub Nagrody Starosty
Kościerskiego, dlatego w przypadl<u ich niepodania wniosek nie będzie rozpattzony.
l0. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ftzycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowylrl czy
umyślnym zniszczeniem, przypadl<ową utratą, ztnianą, nieuprarvlliotlyln ujarvnienielll,
wykorzystanienl czy dostępetn, zgodnie ze wszystkimi oborviązuj ącynri przepisami.
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