Regulamin
określający zasady przyznawania i przekazywania stypendiów
w ramach programu stypendialnego „Wiedza Start” dla szkół podstawowych
realizowanego ze środków Zakładu Produkcji Kruszyw w Gniewie
na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu miasta i gminy Gniew.

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady, na jakich organizowany jest program stypendialny
„Wiedza Start” (dalej także: Stypendium).
2. Organizatorem Stypendium jest Leca Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie, ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew,
KRS 000066867.
3. Przystąpienie do uczestnictwa w Stypendium będzie równoznaczne z uznaniem akceptacji przez Uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Głównymi celami realizacji programu stypendialnego „Wiedza Start” na rok szkolny 2018/2019 są:
a) stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia uczniom
napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i geograficznym
uniemożliwiające rozwój edukacyjny,
b) ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów
do przyszłego zatrudnienia,
c) wzmocnienie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.
5. Projekt realizowany jest w okresie od 02.09.2018 r. do 21.06.2019 r. przez Zakład Produkcji Kruszyw
w Gniewie (zwany dalej „Zakładem”).
II. Formy wsparcia dla uczestników programu
1. Wsparcie w ramach stypendium stanowić będą kwoty pieniężne przekazane stypendystom programu
stypendialnego „Wiedza Start”.
2. W ramach programu wybranych zostanie pięcioro uczniów (zwanych dalej – Stypendystami) szkół
podstawowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniew (zwane dalej: Szkołami).
3. Stypendia będą przyznawane za wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki przeprowadzonego w
terminie głównym, tj. 16 kwietnia 2019 r.
4. Wysokość stypendium to łączna kwota 2.500 zł, czyli 500 zł dla każdego ze stypendystów.

5. Stypendia będą przyznawane jednorazowo w ciągu roku szkolnego 2018/2019 zgodnie z datami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
III. Rekrutacja do programu
1. Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Gniew (dalej: Dyrektorzy Szkół) są głównymi
partnerami współpracującymi z Zakładem nad realizacją programu.
2. Warunkiem przyjęcia kandydatury ucznia do procesu rekrutacji programu jest dostarczenie przez
Dyrektorów Szkół w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. do Zakładu wniosku o przyjęcie kandydatury
uczniów do programu stypendialnego.
3. Wniosek powinien zawierać listę pięciorga uczniów/kandydatów podpisaną przez Dyrektora Szkoły oraz
następujące dane uczniów:
a) imię i nazwisko ucznia,
b) numer klasy,
c) wynik procentowy osiągnięty przez ucznia na egzaminie ósmoklasisty z matematyki (zgodnie z
zaświadczeniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej),
d) średnią arytmetyczną ocen ucznia z VIII klasy z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, geografia
oraz biologia,
e) ocenę ucznia z zachowania z VIII klasy.
4. Do wniosku powinny zostać dołączone czytelnie wypełnione i podpisane następujące dokumenty:
a) deklarację uczniów/kandydatów o przystąpieniu do programu stypendialnego „Wiedza Start”,
b) zgody rodziców uczniów/kandydatów na udział w programie stypendialnym,
c) zgody ucznia/kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
5. Wniosek wraz z załącznikami, umieszczony w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem zawierającym imię,
nazwisko i adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem „Wiedza Start – wniosek o stypendium” powinien zostać
przekazany przez Dyrektorów Szkół do siedziby Zakładu Produkcji Kruszyw, ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew.
6. Wnioski dostarczone po wyznaczonym terminie, źle wypełnione, niekompletne, nie spełniające wymogów
i kryteriów dostępu, określonych w p. III 3 oraz w pk. III 4 a i b, będą odrzucone.
7. Dyrektorzy szkół są zobowiązani do poinformowania zainteresowanych uczniów/kandydatów o wynikach
procesu przyznania stypendium.
IV. Zasady przyznawania stypendium
1. Stypendium w ramach programu stypendialnego „Wiedza Start” mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają
następujące kryteria dostępu:
a) są uczniami klas ósmych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Gniew,

b) na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w dniu 16 kwietnia 2019 r. osiągnęli najwyższą ocenę
procentową spośród uczniów wszystkich szkół podstawowych objętych niniejszym programem,
c) jednocześnie otrzymali, co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
2. W przypadku wyłonienia 5 lub więcej zwycięzców z identycznym wynikiem o przyznaniu stypendium
decyduje średnia ocen z klasy VIII z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, geografia
oraz biologia. Gdy średnie uczniów są identyczne, o przyznaniu stypendium decyduje dodatkowo ocena
z zachowania z końca klasy VIII.
IV. Kryteria i ocena wniosków stypendialnych
1. Weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu
stypendialnego „Wiedza Start” dokonuje Komisja stypendialna składająca się z przedstawicieli Zakładu
Produkcji Kruszyw w Gniewie.
2. Termin dokonania weryfikacji wniosków uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie
stypendium.
3. Po weryfikacji Komisja sporządza listę wniosków zaakceptowanych, zaczynając od wniosku ucznia, który
otrzymał największą liczbę punktów, ustaloną zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie.
4. Stypendia przyznaje przedstawiciel Zakładu na wniosek Komisji w oparciu o przedstawioną listę rankingową
uczniów.
5. Od decyzji Komisji w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.
V. Wypłata stypendium przyznanego w ramach programu
1. Wręczenie stypendiów przez Dyrekcję Szkoły w obecności przedstawiciela Zakładu Produkcji Kruszyw
odbędzie się podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w siedzibie szkoły
podstawowej.
2. Stypendium zostanie przekazane uczniom przez Szkołę w postaci gotówki za potwierdzeniem odbioru
osoby uprawnionej.
3. Stypendium będzie przekazane Szkole przez Zakład Produkcji Kruszyw, na podstawie otrzymanej od
Dyrekcji Szkoły dokumentacji, i wypłacone na rachunek bankowy Szkoły (Rady Rodziców).
VI. Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników, rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika jest
Organizator Programu.

2.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z Programem zostały zawarte w
Załączniku d) do Regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest u Dyrektorów Szkół biorących udział w Programie oraz w siedzibie Organizatora.
2. Do postępowania w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm.).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Przedstawiciel Zakładu
Produkcji Kruszyw na wniosek Komisji stypendialnej.
ZAŁĄCZNIKI – wzory:
a) deklaracja ucznia/kandydata o przystąpieniu do programu stypendialnego „Wiedza Start”,
b) zgody rodziców uczniów/kandydatów na udział w programie stypendialnym,
c) zgoda ucznia/kandydata na przetwarzanie danych osobowych,
d) klauzula informacyjna.

Załącznik d)
do Regulaminu określający zasady przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu
stypendialnego „Wiedza Start” dla szkół podstawowych
Klauzula informacyjna
Kim jesteśmy?
Twoje dane administrowane są przez Leca Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie, ul, Krasickiego 9, 83-140
Gniew, KRS 0000668601, zwaną dalej Administratorem.
Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew.
e-mailem na adres: joanna.wachowska@leca.pl
telefonicznie pod nr: 58 772 24 21
Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia ich przetwarzania,
5. ich przenoszenia,
6. wniesienia sprzeciwu.
Co zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Dane będą przetwarzane w celu polegającym na:


umożliwieniu Ci wzięcia udziału w programie stypendialnym „Wiedza Start”, a także w celach
marketingowych polegających na promocji Administratora oraz samego wydarzenia jakim jest

organizacja Stypendium, rozpowszechniania wizerunku laureatów programu stypendialnego w
mediach, w tym społecznościowych – przez czas niezbędny dla organizacji programu
stypendialnego, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie
dłużej niż do chwili zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu w związku z prowadzoną działalnością
marketingową lub do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.


wykonaniu obowiązków związanych z organizacją i realizacją Programu, w szczególności rozliczeń
finansowych i podatkowych oraz wyłonienia stypendystów – przez czas niezbędny do wypełnienia
wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jednakże nie dłużej niż do czasu
upływu okresów przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wyniknąć z organizacji
Programu.

Czy musisz nam podawać swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe uczestnictwo w Programie
oraz publikowanie Twojego wizerunku.
Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?


art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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:
RODO) w związku z wyrażeniem zgody na przystąpienie i udział w programie stypendialnym, a
także w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym Twój wizerunek;



art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania przez
Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniami finansowymi i
podatkowymi,



art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest prowadzenie marketingu
polegającego na organizacji i reklamowaniu programu stypendialnego, promowania marki
Administratora, w tym naszych produktów i usług, prowadzenie działań wizerunkowych, a ponadto
wyłonienie stypendystów oraz ich nagrodzenia.

Komu przekażemy Twoje dane?
1. spółkom należącym do grupy kapitałowej Saint-Gobain,
2. przedstawicielom mediów,
3. mediom społecznościowym,
4. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa,
5. podmiotom prowadzący usługi w zakresie księgowości,
6. dostawcom narzędzi IT niezbędnych w procesie,
7. dostawcom hostingu,
8. szkole, współpracującej przy organizacji Stypendium,

Czy dane będą transferowane poza EOG?
Z uwagi na to, że Administrator posiadają powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain,
które mają swoje siedziby również poza Europą, Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza
Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez
Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi
informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
Twoje dane mogą zostać przekazane np. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej
Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane
będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do
właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w
szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji
Europejskiej.
Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Czy po przekazaniu nam danych możesz wyrazić sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w sytuacji, kiedy Twoje dane przetwarzamy:
1. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga
uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

