Fundacja „Dla Polonii”

www.fundacjadlapolonii.pl

ul. Bobrowiecka 9

biuro@fundacjadlapolonii.pl

00-728 Warszawa

tel.: 22-559-21-11
WZÓR
KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Nr paszportu:

Nr Karty Polaka lub
paszportu:

Adres zamieszkania (ulica, nr
domu i mieszkania,
miejscowość, kod, kraj):
Klasa
Nazwa ukończonej szkoły:

DANE KONTAKTOWE
Nr telefonu:
Adres e-mail:
DODATKOWE INFORMACJE

TAK
Czy posiadasz polskie
pochodzenie?

NIE

Jeśli tak, to jakim dokumentem
to potwierdzasz:
Czy posługujesz się językiem
polskim w stopniu dobrym?

TAK

NIE

rodzina wielodzietna ( 4 dzieci i więcej)
Sytuacja rodzinna ucznia:

sierota/półsierota
środowisko wiejskie lub miejskie do 10 tys. mieszkańców

„Stypendia na naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki
dla uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu” to program Fundacji „Dla Polonii” dofinansowany w
ramach sprawowania opieki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nad Polonią i Polakami za granicą.
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Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ja, niżej podpisana/y ……….……………………………, zamieszkała/y ……………………………..…………, legitymujący się
dokumentem tożsamości o nr …………………………………., PESEL/numer identyfikacyjny: …………………………………………..,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Dla Polonii” adres siedziby: Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa,
jako administratora. Dane osobowe, zawarte przeze mnie w przesyłanej do Fundacji dokumentacji stypendialnej, są równoznaczne z
wyrażeniem przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niezbędnych działań w ramach
projektu pn. „Stypendia dla uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu pobierających naukę w LON Kolegium Św. Stanisława Kostki”.
Realizacja poszczególnych działań dotyczy przede wszystkim – rekrutacji uczniów, weryfikacji i oceny wniosków stypendialnych oraz
działań związanych z podpisaniem umów stypendialnych i wypłatą stypendiów.
Zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres
mailowy: kontakt@fundacjadlapolonii.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Miejscowość i data:

Podpis wnioskodawcy:

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią i akceptuję Regulamin Stypendialny Fundacji „Dla Polonii”.

Miejscowość i data:

Podpis wnioskodawcy:

Niniejszym oświadczam, iż w chwili obecnej nie otrzymuję i nie ubiegam się o stypendia z innej polskiej organizacji społecznej lub
instytucji rządowej.

Miejscowość i data:

Podpis wnioskodawcy:

Załączniki do niniejszego wniosku stypendialnego:
1. kopia Karty Polaka lub innego dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie wnioskodawcy;
2. kopię paszportu;
3. oryginał świadectwa (do wglądu), potwierdzającego średnią ocen ucznia za ostatni rok szkolny lub
wyciąg ocen z dziennika elektronicznego potwierdzający wyniki za ostatni semestr nauki;
4. oryginał raportu potwierdzającego co najmniej 15 godzin aktywności społecznej ucznia na rzecz szkoły,
środowiska polskiego lub polonijnego;
5. kopię uzyskanych świadectw i dyplomów.

„Stypendia na naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki
dla uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu” to program Fundacji „Dla Polonii” dofinansowany w
ramach sprawowania opieki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nad Polonią i Polakami za granicą.
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