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WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ DLA UCZNIÓW 
W RAMACH PROGRAMU „RODZINA PLUS” PRZYZNAWANEJ PRZEZ AQUA S.A. 

 
A. Dane dotyczące ucznia  
 

Dane osobowe ucznia 

Imię i nazwisko ucznia: 
Data urodzenia ucznia: 
Numer karty „Rodzina Plus” ucznia: 
Data ważności karty „Rodzina Plus” ucznia:  
Deklarowany miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny za 2018 r.: 
 
B. Dane kontaktowe 
 
Tel .kontaktowy ( ucznia/ opiekuna prawnego) 
Email (ucznia/ opiekuna prawnego) 
 
C. Dane dotyczące szkoły 
 
Szkoła, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2018/2019: 
 
□ Szkoła Podstawowa 
□ Gimnazjum 
□ Dzienna Szkoła Ponadgimnazjalna 
Klasa (ukończona w roku szkolnym 2018/2019):  
 
 
D. Informacje o osiągnięciach ucznia za rok szkolny 2018/2019 
 

Średnia ocen ucznia za rok szkolny 2018/2019*:  

Udział ucznia w konkursach, olimpiadach itp. (oświadczenia o uczestnictwie w konkursach 

olimpiadach)  TAK □ NIE □, ilość: 
* kopia świadectwa 
 
E. Przynależność ucznia do organizacji, klubów sportowych itp. 
 

Dane o organizacji, klubie sportowym itp. ** 

Nazwa klubu, organizacji sportowej: 
Rodzaj działalności klubu, organizacji sportowej: 
** potwierdzone zaświadczeniem 
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Niżej podpisany oświadcza, że wszystkie dane umieszczone we wniosku są prawdziwe i kompletne oraz   
że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia. 

 

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

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego:   Data/podpis ucznia: 
 
 
 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych  osobowych  podanych we wniosku  przez „AQUA” S.A. z siedzibą 
w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 23 w celu rozpatrzenia składanego wniosku. 
 

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

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego:   Data/podpis ucznia: 

 

 

KALUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE 
POMOCY FINANSOWEJ ORAZ OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO TAKĄ POMOC. 

 
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  „AQUA” S.A z siedzibą 
w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23, zwana dalej Administratorem. 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem 
poczty elektronicznej – iod@aqua.com.pl oraz  listownie na adres Administratora: 
”AQUA’ S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w wyłącznie celu  rozpatrzenia 
składanego wniosku i w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia w celu jego 
realizacji poprzez zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej.  

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. a 
ogólnego rozporządzenia - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
podanych we wniosku, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia art. 
6 ust.1 pkt. b ogólnego rozporządzenia - umowa o udzielenie pomocy 
finansowej. 
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5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora na 
etapie rozpatrywania wniosku, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia 
banki i urząd skarbowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie 
przepisu prawa. 

6) Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do 
organizacji międzynarodowych. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia     
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym   momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody 
przed jej cofnięciem. 

8) Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7 ma Pani/ Pan prawo w 
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

• przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosków, wnioski 
niezakwalifikowane niszczone są po zakończeniu prac nad wyborem 
wniosków, 

• w przypadku wniosków przyjętych do realizacji, będą one przetwarzane 
przez okres 6 lat kalendarzowych od daty zakończenia umowy. 

 
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/ Pana narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

11) Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest  dobrowolne ale niezbędne 
do rozpatrzenia składanego wniosku a przypadku jego realizacji do podpisania 
umowy i jej wykonania. Przysługuje Pani/ Panu prawo odwołania zgody 
w każdym momencie. Brak lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych spowoduje odrzucenie złożonego wniosku i brak możliwości 
podpisania umowy o pomoc finansową. 

12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 

 
Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjne o przetwarzaniu moich danych osobowych.  
 

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

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego:   Data/podpis ucznia: 
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