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W imieniu Oddziafu Terenowego Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy
InformujQ, ze Fundacja Edukacyjna Przedsi^biorczosci wspolnie z: Polsko - Amerykarisk^ Fundaq'a.
Wolnosci, Narodowym Banklem Polskim Fundacj^ Wspomagania Wsi, koalicj^ pozarz^dowych
organizacji lokalnych i grup nieformalnych oraz innymi instytuqami, ktore przystq3lq do realizacji
Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa w rokti

akademickini 2020/2021 b^dzie kontynuowac Program STYPENDIOW POMOSTOWYCH.

Celem programu jest ufatwienle miodziezy ze wsi i majych mlasteczek pokonania wyj^tkowo
tnidnej bariery zwiq^zanej z rozpoczQclem nauki w szkole wyzszej, przez ufuhdowanie stypendiow
(w wysokosd 500 zt mlesi^cznie) na okres pierwszego roku dziennych studiow I stopnia lub
jednolitych studiow maglstersklch, reaiizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich.

W zwiqzku z powyzszym zwracam si^ z uprzejmq. prosb^ o pomoc w rozpowszechnieniu

zalq^czonej Informacji o programie Stypendiow Pomostowych oraz Regulaminu wsrod tegorocznych
maturzystow.

Mam gt^bok^ nadzlej^, ze dzlQkl zaangazowanlu pracownikow Osrodka Pomocy Spoiecznej
wspolnie dotrzemy do mtodziezy, potrzebuj^qej taklego wtasnie wsparcia i pomozemy w ten spos6b
mlodym i ambitnym ludzlom.

Szczegoiowych informacji o programie.udzlela PanI Magdalena Ballcka tel., 052-5250834.

Oddztasi!

iai^rTsiaw Zimnlcki

Zaf^cznfki:, •

Ulotka informacyjna o programie

Regulamin stypendiow pomostowych - segment lA



Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa

MATURZYSTO
JEZELI JESTES ZDOtNY, AMBITNY, CKCESZ PODJAC NAUK^ NA DZIENNYCH STUOIACH

MAGISTERSKICH I POCHODZIS2 Z RODZINY BYtEGO PRACOWNIKA PPGR

POWINIENES TO PRZECZYTAC!

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, ze Fundacja Edukacyjna Przedsi^biorczoscl

ogtosita

XIX EDYCJ^ PROGRAMU STYPENDIOW POMOSTOWYCH

W roku akademickim 2020/2021 czekaj^ na Was stypendia w wysokosci 500 zl miesl^cznie, ktore b?d^
wyprfacane przez 10 miesl^cy. Program w segmencie lA sklerowany jest do tegorocznych maturzystow, ktorzy
zakwallflkuj^ slQ na pierwszy rok stacjonarnych studlow I stopnia lub jednolltych magisterskich, realizowanych w
polsklch publicznych uczelniach akademickich I ktorzy spetniaj^l^cznie nastQpuj^ce kryteria:

>  obywatelami polsklml lub posiadaj^ Kart^ Polaka,

>  sq dziecml bylych pracownikow pahstwowych przedsi^biorstw gospodarki rolnej, ktorzy byli zatrudnienl
w tych gospodarstwach na umow^ o prac^ w okresie co najmniej 2 lat,

> mleszkajq^ na terenach wiejsklch lub w miastach do 20 tysi^cy mieszkahcow - co musi bye potwierdzone
zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie moze bye krotszy niz 2 lata od daty ogtoszenia programu
na stronie www.stypendla-pomostowe.pl

>  pochodz^ z rodzin, w ktorych dochod w przeiiczenlu na osob^ lub dochod osoby ucz^cej sl^ nIe jest wyzszy
niz 1820 zi brutto (dochod ten nalezy wyliczyc z mlesi^ca czerwca 2020 roku). Jesll cztonklem rodziny jest
dziecko legitymuj^ce sf^ orzeczeniem o nlep^nosprawnoscl lub stopnlu niepetnosprawnosci do dochodu nie
wllcza sl^ swiadczeh otrzymywanych w zwi^zku z t^ nlepefnosprawnoscl^.

>  csl^n^li na egzaminie maturalnym min. 90 punktow, liczonych zgodnle z algorytmem zal^czonym do
Regulaminu.

Kandydat do stypendium, spetnlajqcy powyzsze warunki, po przyj^ciu na studia zobowl^zany jest wypetnic
wniosek on-line na stronie www.stvDendja-Domostowe.Dl w terminie do dnia 14 wrzeSnIa 2020 roku (do
godziny 16 - tej), a nastQpnIe wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem zal^cznikow winien przekazac
do Oddzialu Terenowego KOWR w Bydgoszczy (ul. Hetmanska 38; 85-039 Bydgoszcz) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24 wrzesnia 2020 roku.

Szczegotowych informacji o programie udzlela Rani Magdalena Balicka (tel. 052-525-08-34)

ZrCQ Dyrwtbra OddJafi
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R e g u I a m i n

przyznawania i przekazywania stypendiow dia studentow w ramach

XIX edycji Programu Stypendiow Pomostowych

w roku akademickim 2020/2021

(Segment lA)

Regulamin okresia zasady, warunki I tryb przyznawania oraz wyptacania stypendl6w pomostowych
przyznawanych w ramach Programu Stypendiow Pomostowych przez Fundacj^ Edukacyjnq

Przedsi^biorczoki (FEP) wspoinie z: Polsko - Amerykahskq Fundacj^ Wolnoki (PAFW), Narodowym
Bankiem Polskim (NBP) oraz z innymi instytucjami, ktore przystqpiq do realizacji Programu przy wsparciu
organizacyjnym Krajowego Okodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

I. Postanowienia ogolne

§1

1. Stypendlum pomostowe, zwane dalej „stypendium", przyznawanejesttyiko na okres pierwszego roku
stacjonarnych studiow I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych
uczelnlach akademickich^

2. 0 stypendia nie mogq s\q ubiegac studenci podejmuj^cy studia na kierunkach dIa sfuzb mundurowych.

§2

1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, powotana przez Zarzqd FEP, w sktad ktorej wchodzq: po
dwoch przedstawicieii PAFW i NBP, po jednym przedstawicielu KOWR 1 FEP oraz innych partnerow,
ktorzy przystqpiq do udziaiu w Programle. Cztonkowie Komisji powotywani sq na wnioski prezesow
tych instytucji.

2. Decyzja Komisji w sprawie przyznawania stypendiow w XIX edycji Programu Stypendiow
Pomostowych jest ostateczna. Odwoianie od decyzji Komisji jest mozliwe tyiko w dwoch przypadkach:
jesli podczas kwalifikowania wniosku popeiniony zostal bi^d lub jesli z winy organizacji
uczestniczqcych w realizacji Programu wniosek nie dotari w terminie do FEP. Sytuacja ta dotyczy tyiko
tych wnloskow, ktore zostaly prawidfowo 1 w terminie ztozone on-line. Odwoianie od decyzji Komisji
Stypendialnej musi bye dostarczone do FEP nie pozniej, niz 14dni od daty ogtoszenia listy
stypendystow.na stronie internetowej Programu. Data ogtoszenia listy stypendystow zamieszczona
jest w harmonogramie obowiqzujqcym w danym roku akademickim. Odwoianie moze bye dostarczone
za pokedriictwem poczty elektronicznej albo tradycyjnej, albo bezpokednio do siedziby Fundacji.
Wprzypadku poczty tradycyjnej b^dzie brana pod uwag^ data dor^czenia odwotania do FEP.
Procedura kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona ponownle, w odniesienlu do wnipskow, ktorych
dotyczyio odwoianie, a lista stypendystow zostanie zbudowana z uwzgl^dnieniem wynikdw
kwalifikowania tych wnloskow

3. Lista stypendystow podlega zatwierdzeniu przez Zarzqd FEP.

4. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza Zarzqd FEP.

1 Uczelnia prowadzqca dziafalno^d naukowq 1 posiadajgca kategori^ naukowq A, A+ lub B+ w co najmnlej Jednej dyscypllnle
naukowej lub artystycznej.
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5. Informacja o przyznaniu stypendium jest wysytana do stypendystow drogq mailowq. Zbiorcza llsta \

stypendystowjest publikowana na stronie internetowe] Programu. \

11. Kryteria przyznawania stypendium

§3

1. Do ubiegania si^ o stypendium uprawnien! sq maturzysci, uczniowie liceow i technikow, ktorzy
ukonczyll szkot^ w 2020 roku i ktbrzy spetnlaj^ tqcznie nast^pujqce warunki:

a) .sg obywatelami polskimi lub posiadajg Kart^ Polaka,

b) sq dziecmi bytych pracownikow panstwowych przedsiqbiorstw gospodarki rolnej, ktorzy byli
zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracq w okresie co najmnie] 2 (at,

c) mieszkajq na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkancow, potwierdzone

zameldowanlem. Okres zameldowania nie moze bye krotszy niz 2 lata od daty ogfoszenia Programu

na stronie www.stvpendia-pomostowe.pl.

d) pochodzq z rodzin^ w ktorych dochod w przellczeniu na osobq lub dochod osoby uczqcej siq nie
jest wyzszy nIz 1820 zt^ brutto wyllczony z czerwca 2020 r. Je^li cztonkiem rodziny jest dziecko
legitymujqce siq orzeczeniem o niepetnosprawnosci lub stopniu niepetnosprawnosci, do dochodu
nie wlicza siq swiadczeri otrzymywanych w zwiqzku z tq niepetnosprawnokiq^

e) osiqgnqli na egzaminie maturalnym liczbq punktow nie nizszq niz 90. Algorytm obliczenia liczby

punktow zamieszczony jest w zalqczniku do Regulaminu.

2. W przypadku, gdy liczba osob spetnlajqcych kryteria, okreslone w ust. 1, jest wiqksza niz liczba

stypendlow do rozdysponowania, kandydaci zostanq podzieleni na dwie grupy: kandydatow

studiujqcych na wybranych kierunkach^ oraz pozostatych kandydatow i bqdq kwalifikowani oddzielnle,
w ramach kazdej z tych grup.

3. Pierwszenstwo -w..uzyskaniu vStypendium majq-osoby, ktore; uzyskaty najwyzszq liczbq punktow na

egzaminie maturalnym. W przypadku rownej liczby punktow pierwszehstwo majq osoby o nizszych

dochodach w rodzinle. Zasady te majq zastosowanie tak w przypadku przyznawania stypendidw bez
podziafu kandydatow na dwie grupy, jak i w ramach podziaiu kandydatow na dwie grupy.

\

^ Rodzina oznacza nast^puj^cych cztonk6w wchodzqcych w jej sklad: rodzicow dzieci lub opiekunow prawnych i zamieszkuj^ce
wspblnie I pozostajgce na ich utrzymaniu dzieci w wleku do ukonczenia 18 lat, dzieci w wieku do ukonczenia 25 lat, jezeli uczq
sl^/studiujq stacjonarnle, a takze dzieci, ktdre ukohuyly 25. rok zycia, legltymujgce siQ orzeczeniem o znacznym stopniu
niepeinosprawnoki, Jezeli w zwiqzku z nlepeinosprawnolciq przystuguje iwiadczenie piel^gnacylne lub specjalny zasitek
opiekuhczy albo zasitek dia opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu I wyptacie zasltkbw dia
opiekundw (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do cztonkdw rodziny nie zaiicza si^ dziecka pozostajgcego pod opiek^ opiekuna prawnego, -

dziecka pozostaj^cego w zwigzku matzertskim, a takze petnoletniego dziecka posiadajqcego wtasne dziecko; w przypadku gdy
dziecko, zgodnie z orzeczeniem sqdu. Jest pod opiekq naprzemiennq obojga rodzic6w rozwiedzionych lub zyjqcych w separacji
lub zyjqcycti w roztgczeniu, dziecko zaiicza si^ Jednoczesnle do cztonkow rodzin obydwojga rodzicdw. Do cztonkow rodziny nie
wlicza sIq studentow studidw stacjonarnych II stopnia, ktorzy konczg studia w roku ubiegania -si^ kandydata o stypendium
pomostowe.

^ 70% ptacy minlmalnej (2600 zt) obowl^zuj^cej od 1 stycznla 2020 r. (Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrdw z 18.09.2019 r.
w sprawie wysoko^cl minlmalnego wynagrodzenla za pracQ w 2020 r. Dz. U. z 18.09.2019 r. poz. 1778).

^ Do doctiodu nie wlicza siq ^wladczenia plel^gnacyjnego lub specjalnego zasitku opiekunczego albo zasitku dia opiekuna,
0 ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkdw dia opiekundw.

® Admlnistracja, Analltyka Gospodarcza, Ekonomla, Informatyka I Ekonometria, Europeistyka, FInanse i Ractiunkowoii,
Gospodarka Przestrzenna, Inzynleria Zarzqdzania, Logistyka, Matematyka, Matematyka Finansowa I Aktuariaina, Matematyka
Stosowana - zastosowanie matematyki w ekonomli, Mi^dzykierunkowe Studia^Ekonomlczno-Menedzerskle, Ml^dzynarodowe
Stosunki Gospodarcze, Prawno-Ekonomlczny, Przedsl^blorczosc I Inwestycje, Socjologla, Towaroznawstwo, Transport, Turystyka
1 Rekreacja, Wspdiny (dot. SGH, gdzle rekrutacja na studia I stopnia jest rekrutacjg na uczelnl^, a nie na konkretny klerunek
studidw), Zarzgdzanie i Inzynleria ProdukcJI, Zarz^dzanie i inne klerunki, ktdrycti programy obejmujq zagadnlenia zwiqzane
z ekonomi^ i finansami (zaakceptowane przez organizatordw).



/
^ III. Tryb i zasady rozpatrywania wnioskow stypendialnych

/  §1
'' 1. Kandydat do stypendium spetniaj^cy warunki okrellone w § 3, po przyj^clu na studia, wypelnia

wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Wydrukowany z systemu wniosek wraz
zwszystkimi wymaganym! zatqcznikami powinien zostac ztozony w Oddzlale Terenowym KOWR
(najblizszym wzgl^dem miejsca zamleszkania); Termin uruchomienia aplikacji on-line oraz termin
przesyfania wydrukowanych wnioskow do OT KOWR zostanq zamieszczone na stronie
www.stypendla-pomostowe.pl

2. FEP ma prawo zqdac uzupetnienia dokumentow potwierdzaj^cych prawidtowosc wypeinienia
wniosku. Zqdania takie b^d^ zgtaszane mailem lub sms-em. Kandydat jest zobowi^zany do
niezwiocznego dostarczenia potrzebnych dokumentow w terminie podanym w korespondencji
mailowejiub wsms.

3. FEP ogtasza llst^ stypendystow na stronie internetowej Programu. Termin zostanle podany na stronie
www.stypendia-ppmostowe.pl

4. Warunkiem otrzymania stypendium jest:

a) W I semestrze - procz spetnienia kryteriow okreslonych W: § 3, przesianie do FEP w terminie
ogtoszonym na stronie www.stypendla-pomostowe.pl zaswiadczenia z uczeini o rozpocz^ciu
studlow, 0 ktorych mowa w § 1. Dokument wydany przez Dziekanat lub Biuro obstugi studenta
powinien zawierac pieczqtk^ uczeini, czytelny podpis osoby wydajqcej dokument oraz nazwQ
kierunku studiow.

b) W II semestrze - przestanie do FEP, w terminie ogloszonym na www.stypendia-pomostowe.pl,
zaswiadczenia o zaiiczenlu I semestru. Dokument wydany przez Dziekanat uczeini lub Biuro obstug
studenta powinien zawierac pieczqtk^ uczeini, czytelny podpis osoby wydajqcej dokument, nazw§
kierunku studiow oraz adnotacj^ o zaiiczenlu I semestru. Jesli w uczeini obowl^zuje roczny tryb

".^rozliczanla lub Stypendysta ma diug punktowy (warunek), Stypendysta ma obowiqzek
poinformowac o tym FEP i moze otrzymac stypendium w II semestrze pod warunkiem podpisania
zobowi^zania o przedtozeniu zaswiadczenia o zaiiczenlu I roku. Formuiarz zobowi^zania zostanle
przekazany stypendyscie mallowo po uprzednim otrzymaniu za^iadczenia z Dziekanatu uczeini
lub Biura obstugi studenta zawierajqcym pieczqtk^ uczeini, czytelny podpis osoby wydaj^cej
dokument, nazw^ kierunku studiow oraz informacj^ o rozliczeniu rocznym lub dfugu punktowym
lub warunku.

IV. Wyptata stypendium

§5

5. Podstawq wyptaty stypendium jest zawarcie dwustronnej umowy mi^dzy FEP a Stypendystq.

6. Roczne stypendium wynosi 5.000 zt.

7. Stypendium przekazywane jest w 10. miesi^cznych ratach, od pazdziernika do lipca, wwysokoki

SOO.z;^ kazda, na rachunek bankowy Stypendysty.

8. Stypendium, ktore nie zostalo wypfacone w terminie z przyczyn niewynlkajqcych z winy FEP, b^dzie
wyplacone z najblizszq comiesi^cznq wyptatq.

V. Postanowienia koncowe

§6

1. Stypendysta zobowiqzany jest zawiadomic FEP w terminie 7 dni o:

a) otrzymaniu uriopu od zaj^d w uczeini,

b) przerwaniu studiow.



c) zmianie uczeini i/lub kierunku studibw w trakcie roku akademickiego.

2. Zdarzenia wymienlone w ust. 1 pkt a. i b. wykluczaj^ Stypendyst? z dalszego udziatu w Programie.
Zdarzenie wymienione w ust. 1 pkt c. takze wyklucza Stypendyst^ z udziaiu w Programie, jesli zmianie
uczeini i/lub kierunku studldw towarzyszy zmiana trybu studidw na niestacjonarne oraz uczeini
publicznej na niepubliczn^ lub z akademickiej na zawodow^.

3. Stypendysta jest zobowiqzany do zwrotu wszystkich otrzymanych rat stypendium na konlo wskazane
przez FEP, jesli nie podjql studiow, bez wzgl^du na przyczyn^ ora'z jesli wystqpib zdarzenia opisane w
ust. 1 pkt b i nie wynikn^io z przyczyny sity wyzszej {za sit^ wyzszg uwaza si^ przykiadowo chorob^,
wypadek - zdarzenia te muszg bye udokumentowane).

4. W przypadku wystqpienia zdarzert vsrymienionych w ust. 1 pkt a i b, wynikaj^cych z przyczyn sity
wyzszej, Stypendysta jest zobowiqzany do zwrotu jedynie tych rat stypendium, kt6re przypadaj^ za
okres, w ktory nie byi juz studentem (lub gdy korzystat z uriopu od zaj^c w uczeini).

5. W przypadku zdarzen wymienionych w ust. 1 pkt. c, Stypendysta jest zobowi^zany do zwrotu tych rat
stypendium, ktore otrzymat po terminie wystqpienia tych zdarzen.

§7

FEP zastrzega sobie prawo do zmiany ninlejszego Regulaminu. Informacje o tych zmianach b^dq si^
ukazywaly na stronie www.stvDendia-pomostowe.Dl.
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Klauzula informacyjna dotycz^ca przetwarzania przez Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa danych osobowych Kandydatow do Programu Stypendiow Pomostowych.

W zwi^zku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejme informujemy ze*

1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem samodzielnie decyduj^cym o celach i srodkach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakreste imienia i nazwiska i danych
adresowych jest Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzib^ w
Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem moze sIq Pani/Pan
skontaktowac poprzez adres e-mall: kontakt@kowr.gov.pi lub pisemhie na adres
korespondencyjny: Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa, ui. Karolkowa 30, 01r207
Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z ktorym moze si^ Pani'/Pan
skontaktowac w sprawach ochrony I przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem
e-maii: iodo@kowr.aov.Di lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

3. Ceie I podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
W zwi^zku z reaiizacjq^ zadan jako Partnera Programu Stypendiow Pomostowych na podstawie
zawartego z Fundacj^ Edukacyjn^ Przedsi^biorczoscl Porozumienia o wspotpracy, KOWR
przetwarzac b^dzie Pani/Pana dane osobowe zawarte we wnlosku o przyst^plenie do
Programu I zat^cznikach do niego doiq.czonych jako -Ppdmiot przetwarzaj^cy dzialajqcy w
imienlu i na rzecz Fundacji Edukacyjnej Przedsi^biorczosci na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych. i

Wyl^cznie w ceiu realizacji obowi^zkow prowadzenia ewidencji korespondencjl oraz ewldencji
i archtwizacji dokumentacjl zgodnle z ustaw^ o narodowym zasobie archiwainym i archiwach
(Dz.U. z Dz.U. z 2020 r. poz. 164), jako odr^bny Administrator b^dztemy przetwarzac
Pani/Pana dane osobowe w formie eiektronicznej w zakresle danych adresowych jako nad'awcy
korespondencjl (wnioskow) rejestrowanych w wykorzystywanym w KOWR systemic rejestracji
korespondencjl EZD (w tym w formie kopii zapasowych) oraz dane osobowe w zakresie
Pani/Pana imienia i nazwiska zawarte w sporz^dzonej przez KOWR liscie kandydatow, ktorych
wnioski zostan^ przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsi^biorczosci na zasadach
okreslonych w Regulaminie Programu Stypendiow Pomostowych, co stanowi o zgodnym
z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparclu o przestank^ legalnoscl ich
przetwarzania, o ktorej mowa w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego
1  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwi^zku z przetwarzanlem danych osobowych I w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchyienia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych)'(Dz.
Urz. UE. L. 119 z 04.05. 2016 r. str. 1) dalej jako „RODO".

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe b^d^ przetwarzane przez okres przewidziany przeplsami prawa w
tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacjl okreslony w przepisach
powszechnych i uregulowaniach wewn^trznych KOWR w zakresie archiwizacjl dokumentow
oraz okres przedawnienia roszczeh przystuguj^cych KOWR i w stosunku do niego.

5. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mog^ bye udost^pniane Innym podmlotom, jezell obowi^zek taki
bQdzie wynikac z przepisow prawa.
Do Pani/Pana danych osobowych mog^ tez miec dost^p podmioty przetwarzaj^ce dane w
naszym imienlu (podmioty przetwarzajqce), np. podmioty swiadcz^ce ustugi informatyczne,
usiugi niszczenia 1 archiwizacjl dokumentow, jak rownlez Inni administratorzy danych
osobowych przetwarzaj^cy dane we wlasnym Imienlu, np. podmioty prowadz^ce dziaiainosc
pocztow^ iub kurlersk^.



6. Prawa osob, ktdrych dane dotycz^:

Zgodnie z RODO przystuguje Pani/Panu:

a) prawo dost^pu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Jezeil chce Pani/Pan skorzystac z ktoregokolwiek z tych uprawnieh prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, wskazanym w pkt. 2 lub pisemnle na adres naszej sledziby, wskazany
powyzej.

Posiada Pani/Pani prawo do wnlesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO nie przystuguje Panl/Panu:

a) w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeclwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstaw^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest reallzacja obowi^zkow KOWR
wynlkaj^cych z przepisow prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

7. Informacja o wymogu/dobrowolnosci podania danych osobowych

Podanie przez Pani^Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezb^dne do ztozenia
wniosku jako kandydata do Programu Stypendiow Pomostowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Panl/Pana dane osobowe KOWR nie b^dzie podejmowat wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji b^d^cych wynikiem profilowanla.

KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do paiistwa trzeciego (tj.
paristwa, ktore nie nalezy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmuj^cego UniQ
Europejsk^ Norwegi^, Liechtenstein i IslandiQ) ani do organlzacji mi^dzynarodowych.
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ZaJ^cznik do Regulaminu

Algorytm liczenia liczby punktow uzyskanych na swiadectwie maturalnym

1. Brane pod uwag^ tyiko egzariiiny pisemne z przedmiotow obowi^zkowych i z
dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

2. Podstaw^ liczenia punktow wartosci w % przypisane do poszczegolnych zdawanych przedmiotow
w ten sposob, ze liczba punktow odpowlada wartosci % (50% = 50 punktow).

3. Liczby punktow uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnozymy przez,0/4.

4. Liczb? punktow uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnozymy przez 0,6.

5. Tak wyliczone punkty dia poszczegolnych przedmiotow i poziomow sumujemy. •


