PIERWSZY ETAP REKRUTACJI
Karta informacyjna kandydata i wniosek o wydanie loginu do poczty mailowej
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Diecezji Drohiczyńskiej
na rok szkolny 2020/21
Prosimy o czytelne wypełnienie poniższego formularza, a następnie o przesłanie wniosku
do Księdza Koordynatora Diecezjalnego na adres:
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn.

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Adres zameldowania:
Adres do korespondencji:
E-mail:______________________________________________________
(czytelnie, bo to jest jedyna droga otrzymania odpowiedzi)
Telefon kontaktowy:
Parafia:
Nazwa szkoły:
Imię i nazwisko katechety:
Kandydat do stypendium w roku szkolnym 19/20 uczył się w klasie:________(wpisać klasę)
Średnia ocen na koniec roku szkolnego(19/20):________(wpisać średnią)
Średnia ocen osiągnięta w I semestrze roku(19/20)_______ (wpisać średnią)
Szczególne uzdolnienia i zainteresowania kandydata:

Osiągnięcia kandydata w ostatnim roku szkolnym (olimpiady, konkursy, wolontariat, inne
aktywności):

Opinia katechety lub proboszcza o uczniu:
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OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ*
ucznia, wnioskującego o przyznanie stypendium
Imię i nazwisko ucznia .............................................................................................................
PESEL ...........................................................
Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym: **
Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Pokrewieństwo

Miejsce zatrudnienia
lub nauki

wnioskujący
o stypendium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Średni dochód miesięczny (brutto) na jedną osobę, bez zasiłku „500+”. w rodzinie
wynosi .......................... PLN**
Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam,
że przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
....................................................... , dnia .......................................
(miejscowość)

........................................................
(podpis opiekuna prawnego)

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przyznawania stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”.
…................................................
(podpis kandydata)
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1. Jak wygląda rekrutacja kandydatów do Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia?
Rekrutacja przebiega w dwóch etapach. W pierwszym wymagane jest wypełnienie formularza
(nie są potrzebne żadne zaświadczenia, świadectwa, dyplomy…). Jeżeli kandydat przejdzie pomyślnie
pierwszy etap rekrutacji i zostanie zakwalifikowany do kolejnego, wówczas zostanie poinformowany
drogą e-mail, o czynnościach jakie należy wykonać w drugim etapie (ważne jest czytelne wpisanie
aktualnego adresu poczty email). Brak odpowiedzi na złożony wniosek może oznaczać, że kandydat nie
przeszedł pierwszej weryfikacji lub jest na liście osób oczekujących, które zostaną powiadomione
o wprowadzeniu do programu w trakcie semestru, w momencie gdy okaże się, że diecezja może takie
osoby wprowadzić. Z tego też powodu kandydat jest informowany tylko w przypadku zakwalifikowania
go do drugiego etapu. Regulamin fundacji, formularze do pobrania i inne informacje o stypendiach
są dostępne na stronie: www.katecheza.drohiczynska.pl w zakładce: stypendysta.
2. Objaśnienie do „Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej...”
* W tabeli należy wymienić wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
W pozycji nr 1 należy wpisać ucznia, ubiegającego się o stypendium, a następnie pozostałych członków
rodziny, określając pokrewieństwo, np. ojciec, matka, dziadek, brat, ojczym itp.
** Wyliczając wysokość średniego dochodu miesięcznego (brutto) na osobę wliczamy:
– dochód brutto osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym przez poszczególnych członków rodziny
– kwotę dochodów z gospodarstwa rolnego
– świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej pobrane w poprzednim roku kalendarzowym
– świadczenia alimentacyjne pobrane w poprzednim roku kalendarzowym
UWAGA – nie wliczamy do dochodu dopłat unijnych oraz dodatku wychowawczego tzw. „500+”.
Całość należy podzielić przez 12 miesięcy i przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
3. Obowiązkowe oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych
W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie stypendium przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, KRS: 0000150776, NIP: 527-23-16-033,
REGON: 016399194, tel. (22) 530 48 28, mail: dzielo@episkopat.pl (zwana dalej Fundacją), wypełniając
obowiązki wynikające z 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 (zwanego dalej
RODO), informujemy, że:
 Fundacja jest administratorem Twoich danych osobowych.
 Twoje dane osobowe zawarte w: Karcie informacyjnej kandydata i wniosku o wydanie loginu do
poczty mailowej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, będą przetwarzane w celu analizy
zasadności wniosku o przyznanie wnioskowanego stypendium, jego wypłaty oraz korzystania z
innych wydarzeń organizowanych dla stypendystów – zgodnie z postanowieniami Regulaminu
stypendium, o wypłatę którego się ubiegasz. Administrator zastrzega wykorzystanie danych
kontaktowych w celu informowania o swojej działalności statutowej.
 Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania całości lub części danych może
uniemożliwić rozpoznanie wniosku o stypendium.
 Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2
lit. a RODO. Po przyznaniu stypendium, Twoje dane będą dodatkowo przechowywane ze
względu na przepisy rachunkowe oraz ochronę przed potencjalnymi roszczeniami – zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w zakresie informacji należących do danych osobowych szczególnych
kategorii z uwagi na uprawnioną działalności prowadzoną z zachowaniem odpowiednich
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zabezpieczeń przez Fundację, osób utrzymujących z nim stałe kontakty - art. 9 ust. 2 lit. d
RODO.
Fundacja nie planuje udostępniania Twoich danych kontaktowych podmiotom zewnętrznym, ani
ich przekazywać poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dotyczy to w
szczególności danych szczególnych kategorii.
Twoje dane będą przez nas przechowywane przez okres 11 lat, licząc od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym otrzymasz informację o odmowie wypłaty stypendium (przy
pierwszym wniosku) lub od roku w którym stypendium przestanie być wypłacane.
Fundacja zapewnia Ci prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma
podstawy do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli); prawo
do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich
danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą
działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je
bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem
przetwarzania danych.). Ze względu na sposób przetwarzania danych nie masz prawa do ich
przenoszenia w myśl art. 20 RODO. Przysługuje Ci ponadto prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego (jeżeli
uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem).
W każdym zaś czasie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale
cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie internetowej pod
adresem: www.dzielo.pl W celu wykonania swoich praw, skieruj żądanie na adres e-mail:
stypendia@dzielo.pl, zadzwoń pod numer: 602 830 082. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień
będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
Oświadczam, że zrozumiałem w/w pouczenie i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w w/w zakresie. (W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, zgodę wyraża opiekun
prawny.)
…………………………………..
Data i podpis opiekuna prawnego

Wniosek powinien zostać wypełniony kompletnie(niekompletnych nie rozpatrujemy)
i przesłany na adres:
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej
Koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn.
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