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e-mail: fundacja@orlen.pl  www.fundacja.orlen.pl 

Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru 
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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
W PROGRAMIE DLA WYCHOWANKÓW RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA I PLACÓWEK 

OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH TYPU RODZINNEGO W ROKU SZKOLNYM/AKADEMICKIM 

2021/2022 – STYPENDIUM SPORTOWE 

 
Numer wniosku:  

 
I. Wypełnia Wnioskodawca  

A. Dane Rodzinnego Domu Dziecka („RDD”)/Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego („Placówka”) 

Nazwa: 

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

Adres:  

miejscowość:…………………………………………….ul. ………………………………………………………… 

nr domu/mieszkania: ………………… kod pocztowy:…………………poczta:……………………… 

gmina:……………………. powiat: ………………………… województwo: ……………………………….. 

nr tel. stacjonarnego: 

………………………………………………………… 

nr tel. komórkowego: 

…………………………………………………………. 

adres e-mail: mail (na podany adres e-mail 

zostanie wysłany zwrotnie wypełniony wniosek; w 

przypadku osób usamodzielnionych można podać 

własny adres e-mail): 

………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 
Prowadzącego RDD/ 
Dyrektora Placówki 

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

Osoba reprezentująca 
ucznia w przypadku, 
gdy jest niepełnoletni 

imię i nazwisko: 

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

PESEL: ……………………………………………  

 

 
B. Informacja o uczniu ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia) 

PESEL ucznia 
 
……………………………………… 
 
 

Nazwa klubu sportowego lub organizacji działającej w 

obszarze sportu: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że średnia ocen  
w poprzednim roku szkolnym 
wynosiła 
 
………………………………………………… 
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adres: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

numer tel.: ………………………………………………………………… 

adres www: ………………………………………………………………… 

adres e-mail: ……………………………………………………………… 

Uprawiana dyscyplina sportowa: 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że od września będę 
uczniem szkoły 
podstawowej/ponadpodstawowej/ 
klasy 
…………………..………………………………. 
                         (np. klasy III Liceum) 

C. Informacje niezbędne w przypadku przyznania stypendium 

Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia  
Nazwa: 

……………………………………………………………………………………………… 

Adres:  

miejscowość: …………………..……….ul.: ………………....…………….……. 
nr domu: …….. kod pocztowy: …………………poczta: …………….….. 

Numer rachunku bankowego  

∟∟    ∟∟∟∟     ∟∟∟∟ 

∟∟∟∟     ∟∟∟∟     ∟∟∟∟     ∟∟∟∟  

imię i nazwisko właściciela rachunku: …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

II. Wypełnia uczeń 

1. Miejsce zamieszkania (jeśli inne niż rodziców/opiekunów)  

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

nr tel: …………………………………………………………………………… adres e-mail: …………………………………………………………………………………… 

2. Czy byłeś/byłaś już uczestnikiem programu stypendialnego organizacji pozarządowej, z uwzględnieniem Fundacji ORLEN? 
Jeśli tak, wymień nazwę programu i/lub organizacji oraz podaj w jakim okresie pobierałeś/pobierałaś stypendium. 

□ tak, w roku szkolnym:                                □ nie 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Z jakiego źródła uzyskałeś/uzyskałaś informację o tegorocznym programie stypendialnym Fundacji ORLEN? 

□ szkoła           □ Internet                                                

□ prasa            □ znajomi                              

□ inne, jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wymień swoje największe osiągnięcia sportowe lub osiągnięcia Twojej drużyny (szczególnie wymień zdobyte tytuły i 

medale / nagrody / wyróżnienia). 

 

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

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

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



Fundacja ORLEN  z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7, jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031, REGON: 611330322, NIP: 774-
26-91-813 

 

5. Czy uczestniczyłaś/uczestniczyłeś w ogólnopolskich zawodach sportowych, spartakiadach lub zawodach o podobnej 

randze? 

□ tak                                       □ nie 

Jeżeli tak, to w jakich? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

6. Czy Twoja drużyna uczestniczy w rozgrywkach ligowych? (dotyczy tylko dyscyplin zespołowych) 

□ tak                                       □ nie                                       □ nie dotyczy 

Jeżeli tak, to w której lidze gra twoja drużyna? 

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

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

…………………………………………………… 

7.  Które z Twoich osiągnięć jest dla Ciebie najważniejsze? 

 

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

8. Wymień inne zajęcia dodatkowe, na które uczęszczasz. 

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

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

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

9. Czy jesteś zaangażowany/zaangażowana w działania społeczne, np. wolontariat? Jeśli tak, to opisz swoją pracę.  

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

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

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

10. Jakie są Twoje marzenia, plany na przyszłość?   

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

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

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

11. W jaki sposób otrzymanie stypendium pomogłoby Ci w realizacji planów i marzeń opisanych powyżej? 

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

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

 

 

III. Oświadczenia – ochrona danych osobowych  

 
Oświadczenia  - jeśli uczeń jest osobą niepełnoletnią  

 
 Wyrażam zgodę na uczestnictwo wskazanego we Wniosku ucznia w procesie rekrutacyjnym  

do programu stypendialnego Fundacji ORLEN dla dzieci i młodzieży - wychowanków Rodzinnych Domów 
Dziecka i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Typu Rodzinnego i potwierdzam, iż akceptuję Regulamin 
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wskazanego programu, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Fundacji pod adresem 
www.fundacja.orlen.pl 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w niniejszym Wniosku i załączonych do 

niego dokumentach, celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji w/w programu stypendialnego, w 
tym – w przypadku przyznania stypendium - ogłoszenia imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania 
stypendysty, na stronach internetowych Fundacji oraz ewentualnej informacji w mediach. 

 
 Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz że powyższe 

dane podaję dobrowolnie. 
 
 

 Oświadczam, że znam i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO. 

 
 

 
………………………………………….. 

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji ucznia 
 

………………………………………….. 
data i podpis ucznia 

 
 
 
 

Oświadczenia – jeśli uczeń/student jest osobą pełnoletnią 
 

 Potwierdzam, iż akceptuję Regulamin programu stypendialnego Fundacji ORLEN dla dzieci i młodzieży – 
wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Typu Rodzinnego, 
którego treść jest dostępna na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacja.orlen.pl. 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w niniejszym Wniosku i załączonych 

do niego dokumentach, celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji w/w programu stypendialnego, 
w tym – w przypadku przyznania stypendium – ogłoszenia mojego imienia, nazwiska oraz miejscowości 
zamieszkania jako stypendysty, na stronach internetowych Fundacji oraz ewentualnej informacji w mediach. 

 
 Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz że powyższe 

dane podaję dobrowolnie. 
 
 

 Oświadczam, że znam i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO. 

 
 

 
………………………………………….. 

data i podpis pełnoletniego ucznia 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

1. Fundacja ORLEN  z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej Fundacja) informuje, że jest 

administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem 

pocztowym lub pod adresem e-mail: fundacja@orlen.pl 

2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Fundacji służy następujący adres email: iodods@orlen.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Kandydata przetwarzane  są w następujących celach: 

a) realizacja Programu Stypendialnego zgodnie z zapisami w Regulaminie,  

b) podatkowych, 

b) obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez Fundację Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Kandydata 

w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest: 

a) zgoda na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz realizacji Programu 

Stypendialnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO) 

b) wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną w przypadku przyznania 

stypendium;  

c) przetwarzanie danych osobowych do celów podatkowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

d) interes publiczny (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. e RODO) zgodny z realizacją zadań Fundacji; 

e) prawnie usprawiedliwiony interes Fundacji (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i 

obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji Programu Stypendialnego, a także do czasu 

wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji programu jak również przez okres konieczny do realizacji 

obowiązków publiczno-prawnych ciążących na administratorze danych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Programu Stypendialnego. Odmowa ich 

podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych obowiązków Fundacji. 

7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Fundację ORLEN. podmiotom z nią współpracującym na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, doręczania korespondencji i 

przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji. 

8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo dostępu do treści swoich danych,  

- prawo do sprostowania danych osobowych  

- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,  

- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Fundacji danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te 

dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Fundacja przesłała dane do innego administratora. Jednakże 

Fundacja zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem, 

- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Fundacja ORLEN przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres 

poczty elektronicznej: IODODS@orlen.pl lub adres siedziby Fundacji z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Załączniki:  

 
1. wypełniony formularz aplikacyjny zgodny z wzorem na stronie www.fundacja.orlen.pl (wydruk kopii 

przesłanej przez system aplikacyjny na adres e-mail Wnioskodawcy), podpisany przez Wnioskodawcę; 

2. kopia świadectwa za rok szkolny 2020/2021 poświadczona za zgodność z oryginałem przez szkołę; 

3. skany dokumentów uwiarygodniające osiągnięcia i sukcesy sportowe ucznia (kserokopie potwierdzone 
za zgodność z oryginałem);opinia trenera / opiekuna sportowego / nauczyciela wychowania fizycznego 
na temat ucznia, przesłane na adres: rdd@orlen.pl; 

4. w przypadku osoby niepełnosprawnej – kopia orzeczenia o niepełnosprawności 

5. w przypadku kandydatów przebywających w RDD/Placówce - kopia dokumentu poświadczającego 
skierowanie do RDD/Placówki oraz zaświadczenie od PCPR o aktualnym prowadzeniu placówki wraz z 
informacją o przebywaniu Kandydata w placówce; 

6.  w przypadku usamodzielnionych wychowanków - zaświadczenie potwierdzające fakt wychowywania 
się w przeszłości w RDD/Placówce wystawione przez organ sprawujący nadzór nad pieczą zastępczą. 

 

 

 

 


