Lubaczów, 09.11.2022

Regulamin Programu Stypendialnego
Fundacji Banku Spółdzielczego Lubaczowie
dla uczniów szkół powiatu lubaczowskiego
§ 1. Postanowienia ogólne
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3.
4.
5.
6.
7.

Organizatorem Programu Stypendialnego jest Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z
siedzibą w Lubaczowie, ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000795048, NIP 7931631232, REGON 383890534, zwana dalej
Fundacją.
O stypendium mogą starać się uczniowie klas ósmych szkół podstawowych (w roku szkolnym
2022/23) oraz szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących i techników) z terenu
powiatu lubaczowskiego.
Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech kandydatów do stypendium naukowego tj.
dla uczniów o szczególnych zdolnościach matematyczno – ekonomicznych.
Fundacja Banku Spółdzielczego jest Fundatorem 5 stypendiów.
O stypendium nie mogą starać się uczniowie, którzy w latach poprzednich otrzymali stypendia
naukowe finansowane ze środków Fundacji.
Liczba i wysokość przyznanych stypendiów uzależniona jest od środków, którymi dysponuje
Organizator.
O przyznaniu stypendiów decyduje Komisja stypendialna.
§ 2. Cele i zasady

1. Celem Programu Stypendialnego jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów powiatu

2.
3.
4.
5.

lubaczowskiego, promowanie wartości edukacji oraz inicjowanie współpracy środowiska
lokalnego w tym zakresie.
Uzyskanie stypendium jest uzależnione od spełnienia warunków określonych Regulaminem.
O przyznaniu stypendium zostaną powiadomieni: wnioskodawca oraz dyrektor szkoły, do której
uczęszcza stypendysta.
Wręczenie stypendiów odbędzie się na uroczystej Gali. Organizator zastrzega możliwość zmiany
formy wręczenia stypendiów ze względu na warunki szczególne (np. czas pandemii).
Informacja o Programie Stypendialnym może być wykorzystywana do działań promocyjnych
Fundacji i Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.
§ 3. Kryteria szczegółowe

1. Stypendium przyznawane na rok szkolny 2022 / 2023.
2. Stypendium dla jednego ucznia wynosi 2.000,00 złotych i jest wypłacane w dwóch ratach po
1000,00 złotych (w grudniu i w marcu).
3. Stypendium otrzymają uczniowie, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów określoną w
kryteriach szczegółowych i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

4. O przyznaniu stypendium decydować będzie suma punktów uzyskanych na podstawie
następujących kryteriów:
1) Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów osiągnięta na koniec roku szkolnego
poprzedzającego złożenie wniosku:
a) za średnią powyżej 5.0 uczeń otrzymuje 20 punktów,
b) za średnią od 4.75 do 4.99 uczeń otrzymuje 15 punktów,
c) za średnią od 4.50 do 4.74 uczeń otrzymuje 10 punktów,
d) za średnią od 4.0 do 4.49 uczeń otrzymuje 5 punktów.
2) Oceny uzyskane z następujących przedmiotów na koniec roku szkolnego poprzedzającego
złożenie wniosku: matematyka, informatyka, język angielski:
a) za ocenę celującą uczeń otrzymuje 20 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje 15 punktów,
c) za ocenę dobrą uczeń otrzymuje 10 punktów.
3) Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratoria Oświaty lub
znajdujących się na oficjalnej liście MEN:
a) za udział w etapie wojewódzkim (okręgowym) uczeń otrzymuje 20 punktów,
b) za udział w etapie szkolnym uczeń otrzymuje 10 punktów.
4) Finalista olimpiad przedmiotowych na etapie wojewódzkim (okręgowym) otrzymuje 30
punktów.
5) Laureat olimpiad przedmiotowych na etapie wojewódzkim (okręgowym) otrzymuje 40
punktów.
6) Finalista olimpiad przedmiotowych na etapie centralnym otrzymuje 50 punktów.
7) Laureat olimpiad przedmiotowych na etapie centralnym otrzymuje 60 punktów.
8) Za udział w konkursach przedmiotowych, innych niż te wymienione w podpunkcie 3), uczeń
uzyskuje od 0 do 30 punktów, o przyznaniu liczby punktów decyduje Komisja stypendialna.
9) Za zaprezentowanie planu rozwoju ucznia uczeń uzyskuje od 0 do 10 punktów, o przyznaniu
punktów decyduje Komisja stypendialna.
10) W szczególnych przypadkach Komisja stypendialna może podjąć indywidualną decyzję o
przyznaniu stypendium uczniowi z niższą ilością punktów. Jako uzasadnienie przypadku
przyjmuje się w szczególności wyjątkowe/ponadprzeciętne zdolności ucznia np. sportowe,
artystyczne itp.
§ 4. Tryb i termin składania wniosków
1. Składanie wniosków o stypendium odbywa się w następującym trybie:
1) Uczniowie ubiegający się o stypendium zobowiązani są o wypełnienie wniosku
stypendialnego wraz z załącznikami oraz złożenia go (w opisanej teczce) do Organizatora
na adres: Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, ul. Rynek 28 w Lubaczowie,
w terminie do 30 listopada 2022 roku.
2) Do wniosku stypendialnego należy dołączyć poświadczone przez Dyrektora Szkoły,
kserokopie dyplomów i zaświadczeń oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych.
2. Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w teczce opisanej
w następujący sposób:
1) imię i nazwisko ucznia,
2) adres domowy ucznia,
3) nazwa i adres szkoły.
3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 5. Tryb przyznawania stypendium
1. Organizator w celu wyłonienia stypendystów powołuje Komisję Stypendialną w składzie:
1) Członek Rady Fundacji,
2) Prezes Fundacji,
3) Członek Zarządu Fundacji.
2. Z posiedzenia Komisji stypendialnej sporządzany jest protokół.
3. Wyniki Programu Stypendialnego zostaną ogłoszone do dnia 12 grudnia 2022 r.
4. Z uczniem, który uzyska stypendium Fundacja podpisuje umowę. W przypadku ucznia
niepełnoletniego w jego imieniu umowę podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
§ 6. Zastrzeżenia
1.
2.

Fundacja zastrzega sobie prawo do:
Kontaktu z wybranymi stypendystami w związku z innymi działaniami statutowymi Fundacji.
Wykorzystywania wizerunku stypendystów w prowadzonych działaniach komunikacyjnych,
zgodnie z udzieloną zgodą.
§ 7. Ochrona danych osobowych
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Fundacja jest administratorem danych osobowych stypendystów w zakresie związanym z
realizacją programu stypendialnego.
Dane osobowe stypendystów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji programu
stypendialnego, w zgodzie z działalnością statutową Fundacji.
Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i 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 jako: „RODO”).
Fundacja w ramach programu stypendialnego zobowiązuje się do przestrzegania bezpieczeństwa,
a także zachowania w tajemnicy danych osobowych uczestników programu, w których
posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
Fundacja zapewnia ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.
Dane osobowe uczestników programu stypendialnego mają charakter poufny i nie mogą być
publikowane ani ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej lub elektronicznej zgody.
Obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych ciąży na Fundacji w okresie
obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu i nie jest ograniczony w czasie.
Fundacja wykonuje względem uczestników programu stypendialnego obowiązek informacyjny
określony w art. 13 i 14 RODO.
§ 8. Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2022 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w programie stypendialnym
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim
przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach
związanych z ochroną Danych.
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się kontaktować?
Administratorem Państwa Danych jest Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie (dalej jako:
„Fundacja”), z którą można się skontaktować:
• pisemnie, kierując korespondencję na adres: Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, ul.
Rynek 28, 37-600 Lubaczów
• e-mailowo, pod adresem: fundacja@bslubaczow.pl
2. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest cel ich
przetwarzania?
Przetwarzamy Państwa Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana Danych odbywać będzie się:
a. W celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy z uczestnikami programu stypendialnego oraz działań
podjętych przed zawarciem umowy.
b. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub stronę
trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Przetwarzamy Państwa dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron
trzecich.
Przykłady tego obejmują: wewnętrzne cele administracyjne Fundacji, dochodzenie roszczeń oraz obronę
przed roszczeniami.
c. W oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), udzielonej w określonych celach.
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania Danych do czasu wycofania zgody.
3. Komu możemy przekazywać Dane?
Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji działalności programu stypendialnego
Fundacji, wykonania umowy z Państwem, w oparciu o zgodę lub dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami Państwa danych mogą być w szczególności upoważnieni wolontariusze Fundacji, w tym
również osoby upoważnione wykonujące pracę i/lub usługi w imieniu i na rzecz Fundacji oraz inne
podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa. Dostęp do Danych jest przekazywany do tych odbiorców danych, którzy potrzebują
przedmiotowych danych celem realizacji zobowiązań umownych oraz prawnych.
4. Czy Państwa Dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Państwa Dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (dalej jako:
„Państwa trzecie”). Jakiekolwiek przekazanie danych do państwa trzeciego będzie mogło mieć miejsce
po uzyskaniu od Pani/Pana odpowiedniej zgody.

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2,
tj.:
1) w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji programu stypendialnego - do czasu
zakończenia programu, wypełnienia obowiązków wynikających z realizacji programu przez
Fundację;
2) w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Fundacji w związku z
prowadzeniem działalności – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
3) w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez
Państwo; żądania usunięcia danych;
4) przez okres wymagany dla realizacji ewentualnych roszczeń.
6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?
Mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania lub do ich usunięcia;
2) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ma Państwo prawo - w
dowolnym momencie - do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych. Z
tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
3) żądania przeniesienia danych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub
przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Fundacji Państwa
danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie nie
dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych
narusza przepisy RODO.
Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania
danych z przyczyn związanych z Pani/Pan szczególną sytuacją, gdy Fundacja przetwarza dane do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania. Fundacja realizując Państwa
prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.
7. Czy ma Pani/Pan obowiązek dostarczyć Dane?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu zawarcia niniejszej Umowy w
ramach programu stypendialnego podanie przez Państwa danych jest warunkiem przystąpienia do
programu stypendialnego oraz zawarcia Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest
niezbędne dla ubiegania się o stypendium i w przypadku jego przyznania, wypłaty świadczeń, a co za
tym idzie zawarcia Umowy. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych będzie skutkowała
brakiem możliwości realizacji przedmiotowej Umowy oraz wypłaty świadczenia.
8. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?
Nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym opartych na
profilowaniu dla ustanawiania i bieżącej obsługi programu stypendialnego. W przypadku, gdy będziemy
realizować działania w indywidualnych przypadkach przy użyciu powyższych procedur, każdorazowo
zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani, gdy będzie to wymagane przez przepisy prawa.

