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REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENCKICH I STYPENDIÓW DOKTORANCKICH  

ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA TEN CEL PRZEZ FUNDACJĘ ENERGA 

dalej jako „Regulamin”  

 

§ 1 

Definicje 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, oznaczają: 

1. Konkurs – konkurs prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie, którego celem jest 

wsparcie szczególnie uzdolnionych studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej pragnących 

rozwijać się w kierunkach związanych z branżą energetyczną, elektroenergetyką oraz przemysłem 

ciepłowniczym poprzez przyznanie Uczestnikom Konkursu wyłonionym zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu Stypendiów Studenckich oraz Stypendiów 

Doktoranckich; 

2. Fundator – FUNDACJA ENERGA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ 

w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000326853, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-10-18-110, REGON 

220771939, która zasila Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Gdańskiej; 

3. Organizator – organizatorem niniejszego Konkursu jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 

Gdańsku (80-233) przy ulicy G. Narutowicza 11/12, NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620; 

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

obywatelstwo polskie, będąca studentem studiów stacjonarnych drugiego stopnia lub doktorantem 

studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich), w każdym przypadku studiująca - na Wydziale 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 

5. Stypendia Studenckie – stypendia przyznawane na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem studentom studiów drugiego stopnia studiujących na Wydziale Elektrotechniki i 

Automatyki Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020; 

6. Stypendia Doktoranckie - stypendia przyznawane na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem doktorantom studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) studiujących na Wydziale 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020; 

7. Formularz Zgłoszeniowy – formularze stanowiące załącznik numer 1a oraz numer 1b do 

niniejszego Regulaminu; 

8. Zgłoszenie – złożenie przez Uczestnika na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdańskiej wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami – 

w terminie podanym w ogłoszeniu, o jakim mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu poniżej; 

9. Komisja Konkursowa – powołana przez Fundatora, komisja składająca się z co najmniej 4 osób 

– w tym dwóch przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz 

dwóch przedstawicieli wskazanych przez Fundację ENERGA. Komisja Konkursowa wybiera ze 
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swojego grona Przewodniczącego Komisji Konkursowej, będącego przedstawicielem Fundatora, 

który odpowiada za porządek, organizację obrad Komisji Konkursowej, a w razie równości głosów 

dysponuje głosem decydującym.  

§ 2  

Informacje ogólne 

1. Konkursy zostaną przeprowadzone w roku akademickim 2018/2019 oraz w roku akademickim 

2019/2020 i będą dotyczyły całego roku akademickiego.   

2. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Fundatora najpóźniej do dnia 10 lipca 2018 roku w 

celu przeprowadzenia Konkursów, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie oraz przyznania 

Stypendiów Studenckich oraz Stypendiów Doktoranckich. Skład Komisji może ulec zmianie. 

3. Komisja Konkursowa jest odpowiedzialna za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie 

Konkursów, oraz opracowanie treści ogłoszenia, o jakim mowa w ust. 4 poniżej.  

4. Konkursy będą przeprowadzone po zamieszczeniu na stronie Politechniki Gdańskiej o adresie 

www.pg.edu.pl ogłoszenia o rozpoczęciu i zasadach przeprowadzenia Konkursu na dany rok lub 

semestr akademicki. Ogłoszenie będzie zawierało zaproszenie do uczestnictwa w Konkursie, link 

do niniejszego Regulaminu, wzory formularzy zgłoszeniowych oraz harmonogram Konkursu tj.:   

a. datę rozpoczęcia Konkursu, 

b. datę do jakiej Uczestnicy powinni złożyć wniosek wraz z załącznikami, o jakich mowa w § 3 

ust. 1 oraz § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, 

c. daty w jakich będą przeprowadzane będą rozmowy z Uczestnikami,  

d. dzień zakończenia Konkursu. 

§ 3  

Zasady przyznawania Stypendiów Studenckich 

1. O Stypendia Studenckie mogą ubiegać się studenci studiów drugiego stopnia studiujący na 

Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, którzy spełnią łącznie następujące 

warunki: 

a. złożą w dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wypełniony i 

podpisany Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami – w terminie podanym w ogłoszeniu, 

o jakim mowa w § 2 ust. 4 powyżej, 

b. uzyskają rejestrację – bez długu punktowego – na II semestr studiów drugiego stopnia, 

c. uzyskają średnią ocen – w roku akademickim poprzedzającym Konkurs – nie niższą niż 4,5, 

d. wykażą szczególne zainteresowanie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – w 

szczególności w ramach współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya i/lub 

z Laboratorium LINTE^2. 

  

http://www.pg.edu.pl/
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§ 4 

Zasady przyznawania Stypendiów Doktoranckich 

1. O Stypendia Doktoranckie mogą się ubiegać studenci studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) 

studiujący na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, którzy spełnią łącznie 

następujące warunki: 

a. złożą w sekretariacie studium doktoranckiego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej wniosek wraz z załącznikami – w terminie podanym w ogłoszeniu, o 

jakim mowa w § 2 ust. 4 powyżej,  

b. uzyskają rejestrację na II, III lub IV rok studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na rok 

akademicki 2018/2019 i 2019/2020, 

c. udokumentują znaczące osiągnięcia w dotychczasowej pracy badawczo-naukowej 

potwierdzone przez opiekuna naukowego, 

d. wykażą szczególne zainteresowanie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – w 

obszarach: 

 inteligentnych sieci, aktywnych odbiorców, OZE oraz klastrów bilansujących, 

 poprawy niezawodności i ciągłości zasilania odbiorców, 

 magazynowania energii i stabilizacji sieci, 

 nowych produktów i usług, 

 zwiększenia elastyczności i efektywności wytwarzania energii, 

 optymalnego zużycia energii przez użytkowników, 

 rozwoju systemów diagnostycznych, 

w szczególności w ramach współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya 

i/lub współpracy z Laboratorium LINTE^2 . 

§ 5 

Zasady przeprowadzenia Konkursu 

1. Na podstawie złożonych Formularzy Zgłoszeniowych Komisja Konkursowa wybierze 10 osób, z 

którymi skontaktuje się Przewodniczący Komisji Konkursowej i zaprosi je na indywidualne 

rozmowy.  

2. Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowy z kandydatami we wskazanym przez siebie miejscu i 

terminie. 

3. Na podstawie danych przedstawionych przez Uczestników w Formularzach Zgłoszeniowych oraz 

przeprowadzonych rozmów, Komisja Konkursowa dokona wyboru osób którym przyznane zostaną 

Stypendia Studenckie lub Stypendia Doktorskie.  

4. Liczba osób,  rekomendowanych do przyznania Stypendiów Studenckich oraz Stypendiów 

Doktoranckich będzie przedmiotem decyzji Komisji Konkursowej. Ostateczną decyzję w zakresie 
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listy osób z uwzględnieniem wysokości i okresu, na który przyznane zostaną Stypendia 

Studenckie oraz Stypendia Doktoranckie podejmuje rektor Politechniki Gdańskiej w formie decyzji. 

5. Lista osób, którym zostaną przyznane zostaną Stypendia Studenckie oraz Stypendia Doktorskie 

zostanie opublikowana na stronie Politechniki Gdańskiej - Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej w przeciągu 5 dni od dnia wydania ostatecznej decyzji, o której mowa w 

ust. 4.  

§ 6 

Zasady wypłaty Stypendiów Studenckich i Stypendiów Doktoranckich 

1. Stypendia Studenckie będą przyznawane w wysokości 1500 złotych miesięcznie w liczbie nie 

większej niż 2 (dwa) w ramach jednego Konkursu. 

2. Stypendia Doktoranckie będą przyznawane w wysokości 3500 złotych miesięcznie w liczbie nie 

większej niż 1 (jeden) w ramach jednego Konkursu.  

3. Stypendia Studenckie i Stypendia Doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020 będą 

wypłacane w każdym przypadku przez okres 9 miesięcy, począwszy od dnia 1 października 

danego roku akademickiego, po uprzednim przekazaniu przez Fundatora Kwoty wsparcia na 

rachunek bankowy Politechniki Gdańskiej. 

4. Zaprzestanie wypłaty Stypendium Studenckiego lub Stypendium Doktorskiego może nastąpić w 

przypadku braku rejestracji (kwalifikowania) na kolejny semestr studiów, skreślenia z listy 

studentów lub doktorantów,  

naruszenia dobrego imienia Politechniki Gdańskiej lub Fundatora lub innego działania na ich 

szkodę oraz w przypadku prezentowania postawy niegodnej studenta lub doktoranta. 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundator.  

2. Fundator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji Konkursu oraz wypłaty Stypendium 

Studenckiego lub Stypendium Doktorskiego. 

3. Podanie danych w Formularzu Zgłoszeniowym następuje w sposób dobrowolny. 

4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie  

o ich usunięcie.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie ma Regulamin Własnego Funduszu 

Stypendialnego Politechniki Gdańskiej wprowadzony Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 

1/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r., Statut Politechniki Gdańskiej, ustawa o szkolnictwie wyższym i inne 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz inne wewnętrzne akty Politechniki Gdańskiej. 
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Załącznik nr 1a do Regulaminu przyznawania Stypendiów Studenckich i Stypendiów Doktoranckich ze 

środków przekazanych na ten cel przez Fundację ENERGA  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

dotyczący przyznania stypendium naukowego ze środków przekazanych na ten cel przez  

 

FUNDACJĘ ENERGA w roku akademickim 201..../20….. 

Nazwisko i imię  

Nr indeksu  

Rok studiów  

Rok akademicki  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

 Adres zameldowania  

   Nr konta bankowego  

Osiągnięcia naukowe (np. publikacje, członkostwo w kołach naukowych, itp.): 

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

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

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

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

Lista załączników (np. list motywacyjny, curriculum vitae, pozytywna opinia patrona itp.): 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z zapisami Regulaminu przyznawania Stypendiów Studenckich i 
Stypendiów Doktoranckich ze środków przekazanych na ten cel przez Fundację ENERGA oraz 
wyrażam zgodę: 

Organizatorowi na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu 
przeprowadzenia Konkursu i w celu wypłaty stypendium, zgodnie z postanowieniami i w zakresie 
określonym w Regulaminie przyznawania Stypendiów Studenckich i Stypendiów Doktoranckich, na 
podstawie art. 6 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)  - dalej: 
Rozporządzenie RODO,  

 

 

………………………………….. Czytelny podpis wnioskującego 
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Załącznik nr 1a do Regulaminu przyznawania Stypendiów Studenckich i Stypendiów Doktoranckich ze 

środków przekazanych na ten cel przez Fundację ENERGA  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Fundacji Energa 

 

........................................................................ 
imię i nazwisko 
 
........................................................................ 
adres 
 
........................................................................ 
nr telefonu kontaktowego 
 
..................................................................... 
miejscowość, data 
 

 
ZGODA RODO DLA FUNDACJI ENERGA 

Ja, niżej podpisany/a  

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

zam. w………………………………………………… przy ul.…………………………………………………  

………………………………………………………………… na podstawie art. 6 pkt 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)  - dalej: Rozporządzenie RODO –  
 
pod warunkiem przyznania mi stypendium wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody

1
* na 

przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Energa z siedzibą w Gdańsku przy al. 

Grunwaldzkiej 472 wpisaną do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 

KRS 326853, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w 

Gdańsku VII Wydział KRS, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 957-10-18-110 i REGON 

220771939 (dalej: Fundacja Energa) w zakresie: mojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, 

numeru telefonu, wieku, wizerunku w celu rozpatrzenia mojej prośby o przyznanie stypendiów 

studenckich ze środków przekazanych na ten cel przez Fundację Energa, w celach informacyjnych 

Fundacji ENERGA związanych z Przyznawaniem Stypendiów. 

 

Administratorem danych osobowych będzie Fundacja ENERGA z siedzibą w Gdańsku przy al. 

Grunwaldzkiej 472 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem KRS 326853, której akta 

rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział KRS, 

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 957-10-18-110 i REGON 220771939.  

Zostałem poinformowana/y że: 
1) mam prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych 

przesyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres: fundacja@energa.pl o treści „prośba 

o informacje o przetwarzaniu moich/mojego dziecka danych osobowych przez Fundację 

Energa”; 

2) w każdym czasie mogę żądać sprostowania danych osobowych przesyłając  wiadomość 

elektroniczną (e-mail) na adres: fundacja@energa.plo treści „wniosek o sprostowanie danych 

osobowych przez Fundację Energa” 

                                                           
1
 Należy wybrać jedną opcję, a drugą przekreślić. 

mailto:fundacja@energa.pl
mailto:fundacja@energa.pl
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Załącznik nr 1a do Regulaminu przyznawania Stypendiów Studenckich i Stypendiów Doktoranckich ze 

środków przekazanych na ten cel przez Fundację ENERGA  

3) w każdym czasie mogę wycofać udzieloną zgodę wysyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) 

na adres: fundacja@energa.pl o treści „cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” ze 

wskazaniem imienia i nazwiska; 

4) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednakże wycofanie zgody przez rozliczeniem 

przyznanego wsparcia finansowego może skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanego 

wsparcia finansowego; 

5) dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania wyłącznie spółkom z Grupy Energa 

świadczącym usługi na rzecz Fundacji oraz spółce Energa SA z siedzibą w Gdańsku przy al. 

Grunwaldzkiej 472, kod pocztowy 80-309, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod 

numerem KRS 0000271591, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 957-095-77-22, 

REGON 220353024, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.521.612.884,88 złotych 

(opłaconym w całości) jako fundatorowi Fundacji uprawnionemu z tego tytułu do wykonywania 

czynności kontrolnych Fundacji; 

6) dane osobowe objęte niniejszą zgodą będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

rozpatrzenia wniosku o wsparcie finansowe, zawarcia i wykonania umowy oraz w celach 

archiwalnych przez okres 5 lat od dnia przekazania wsparcia finansowego przez Fundację a 

po tym czasie zostaną usunięte i przestaną być przetwarzane; 

7) w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych odpowiednio - moich 

lub mojego dziecka, przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zostaną usunięte poprzez 

wykasowanie lub zniszczenie mojego wniosku o wsparcie finansowe (w zależności od formy 

jego utrwalenia). 

Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie. Zostałam/em poinformowany że udzielenie zgody jest 
dobrowolne ale jej nie udzielenie może uniemożliwić rozpatrzenie mojego wniosku o przyznanie 
wsparcia finansowego i jego udzielenie. 
 

 
 

………………………………….. 
Imię i nazwisko 

 

  

mailto:fundacja@energa.pl
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Załącznik nr 1b do Regulaminu przyznawania Stypendiów Studenckich i Stypendiów Doktoranckich ze 
środków przekazanych na ten cel przez Fundację ENERGA  
 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium doktoranckiego ze środków przekazanych na ten cel przez  
FUNDACJĘ ENERGA w roku akademickim 201..../20….. 

Nazwisko i imię  

PESEL  

Nr albumu  

    Rok studiów doktoranckich  

    Rok akademicki  

    Telefon kontaktowy  

    E-mail  

    Adres zameldowania  

    Nr konta bankowego  

 
Osiągnięcia naukowe (np. publikacje, członkostwo w kołach naukowych, itp.): 

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

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

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

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

Lista załączników (opis obecnie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w obszarach 
wymienionych w §4 ust. 1d§4 ust. 1d, curriculum vitae, pozytywna opinia patrona itp.): 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z zapisami Regulaminu przyznawania Stypendiów Studenckich i 
Stypendiów Doktoranckich ze środków przekazanych na ten cel przez Fundację ENERGA oraz 
wyrażam zgodę: 

Organizatorowi na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu 
przeprowadzenia Konkursu i w celu wypłaty stypendium, zgodnie z postanowieniami i w zakresie 
określonym w Regulaminie przyznawania Stypendiów Studenckich i Stypendiów Doktoranckich, na 
podstawie art. 6 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)  - dalej: 
Rozporządzenie RODO,  

 
 

………………………………….. Czytelny podpis wnioskującego 
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Załącznik nr 1b do Regulaminu przyznawania Stypendiów Studenckich i Stypendiów Doktoranckich ze 
środków przekazanych na ten cel przez Fundację ENERGA  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Fundacji Energa 

 

........................................................................ 
imię i nazwisko 
 
........................................................................ 
adres 
 
........................................................................ 
nr telefonu kontaktowego 
 
..................................................................... 
miejscowość, data 
 

 
ZGODA RODO DLA FUNDACJI ENERGA 

Ja, niżej podpisany/a  

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

zam. w………………………………………………… przy ul.…………………………………………………  

………………………………………………………………… na podstawie art. 6 pkt 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)  - dalej: Rozporządzenie RODO –  
 
pod warunkiem przyznania mi stypendium wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody

2
* na 

przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Energa z siedzibą w Gdańsku przy al. 

Grunwaldzkiej 472 wpisaną do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 

KRS 326853, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w 

Gdańsku VII Wydział KRS, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 957-10-18-110 i REGON 

220771939 (dalej: Fundacja Energa) w zakresie: mojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, 

numeru telefonu, wieku, wizerunku w celu rozpatrzenia mojej prośby o przyznanie i stypendiów 

doktoranckich ze środków przekazanych na ten cel przez Fundację Energa, w celach informacyjnych 

Fundacji ENERGA związanych z Przyznawaniem Stypendiów. 

 

Administratorem danych osobowych będzie Fundacja ENERGA z siedzibą w Gdańsku przy al. 

Grunwaldzkiej 472 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem KRS 326853, której akta 

rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział KRS, 

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 957-10-18-110 i REGON 220771939.  

Zostałem poinformowana/y że: 
1) mam prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych 

przesyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres: fundacja@energa.pl o treści „prośba 

o informacje o przetwarzaniu moich/mojego dziecka danych osobowych przez Fundację 

Energa”; 

2) w każdym czasie mogę żądać sprostowania danych osobowych przesyłając  wiadomość 

elektroniczną (e-mail) na adres: fundacja@energa.plo treści „wniosek o sprostowanie danych 

osobowych przez Fundację Energa”; 

                                                           
2
 Należy wybrać jedną opcję, a drugą przekreślić. 

mailto:fundacja@energa.pl
mailto:fundacja@energa.pl
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Załącznik nr 1b do Regulaminu przyznawania Stypendiów Studenckich i Stypendiów 
Doktoranckich ze środków przekazanych na ten cel przez Fundację ENERGA  
 
3) w każdym czasie mogę wycofać udzieloną zgodę wysyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) 

na adres: fundacja@energa.pl o treści „cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” ze 

wskazaniem imienia i nazwiska; 

4) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednakże wycofanie zgody przez rozliczeniem 

przyznanego wsparcia finansowego może skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanego 

wsparcia finansowego; 

5) dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania wyłącznie spółkom z Grupy Energa 

świadczącym usługi na rzecz Fundacji oraz spółce Energa SA z siedzibą w Gdańsku przy al. 

Grunwaldzkiej 472, kod pocztowy 80-309, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod 

numerem KRS 0000271591, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 957-095-77-22, 

REGON 220353024, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.521.612.884,88 złotych 

(opłaconym w całości) jako fundatorowi Fundacji uprawnionemu z tego tytułu do wykonywania 

czynności kontrolnych Fundacji; 

6) dane osobowe objęte niniejszą zgodą będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

rozpatrzenia wniosku o wsparcie finansowe, zawarcia i wykonania umowy oraz w celach 

archiwalnych przez okres 5 lat od dnia przekazania wsparcia finansowego przez Fundację a 

po tym czasie zostaną usunięte i przestaną być przetwarzane; 

7) w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych odpowiednio - moich 

lub mojego dziecka, przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zostaną usunięte poprzez 

wykasowanie lub zniszczenie mojego wniosku o wsparcie finansowe (w zależności od formy 

jego utrwalenia). 

Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie. Zostałam/em poinformowany że udzielenie zgody jest 
dobrowolne ale jej nie udzielenie może uniemożliwić rozpatrzenie mojego wniosku o przyznanie 
wsparcia finansowego i jego udzielenie. 
 

………………………………….. 
Imię i nazwisko 

 

 

mailto:fundacja@energa.pl

