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Dotyczy: stypendiów pomostowych. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane 

porozumienie pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIX edycji 

"Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021". 

Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku 

akademickim 2020/2021" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę 

ponadgimnazjalną w 2020 roku. 

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów i 

stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O 

stypendia nie mogą sie ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych. 

Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie 

przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 

w roku akademickim 2020/2021". 

„Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 

2020/2021" Segment I A { wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej 

Przedsiębiorczości - www.stvoendia-Domostowe.ol 
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Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy 
spełniają łącznie następujące kryteria: 

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; 
• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni 

w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat; 
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, potwierdzone 

zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na 
stronie www.stvpendla-pomostowe.pl: 

• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest 
wyższy niż 1.820 zł. brutto wyliczony z czerwca 2020r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie 
wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością; 

• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą co najmniej 90. Algorytm 
obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu. 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia 14 września 2020 roku (do godziny 

16-ei) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stvpendia-pomostowe.pl a następnie 

wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników 

przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12. 

Po dniu 24 września 2020 r. wnioski nie beda przyjmowane. 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zastrzega, że w razie wystąpienia nadzwyczajnych 

okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, daty podane w terminarzu mogą ulec 

zmianie, dlatego przed uruchomieniem ąplikacii daty dotyczące zobowiązań KOWR zostaną ostatecznie 

potwierdzone odrębnym pismem. 

W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału 

Terenowego KOWR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-740. 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa danych osobowych Kandydatów do Programu Stypendiów Pomostowych. 

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejme informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem, czyli podmiotem samodzielnie decydującym o celach i środkach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska i danych 
adresowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w 
Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres 
korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 
Warszawa. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem 
e-mall: iodo@kowr.Qov.Dl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych ' 
W związku z realizacją zadań jako Partnera Programu Stypendiów Pomostowych na podstawie 
zawartego z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości Porozumienia o współpracy, KOWR 
przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o przystąpienie do 
Programu 1 załącznikach do niego dołączonych jako Podmiot przetwarzający działający w 
Imieniu 1 na rzecz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

Wyłącznie w celu realizacji obowiązków prowadzenia ewidencji korespondencji oraz ewidencji 
I archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz.U. z Dz.U. z 2020 r. poz. 164), jako odrębny Administrator będziemy przetwarzać 
Pani/Pana dane osobowe w formie elektronicznej w zakresie danych adresowych jako nadawcy 
korespondencji (wniosków) rejestrowanych w wykorzystywanym w KOWR systemie rejestracji 
korespondencji EZD (w tym w formie kopii zapasowych) oraz dane osobowe w zakresie 
Pani/Pana imienia i nazwiska zawarte w sporządzonej przez KOWR liście kandydatów, których 
wnioski zostaną przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na zasadach 
określonych w Regulaminie Programu Stypendiów Pomostowych, co stanowi o zgodnym 
z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności ich 
przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c 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 1 w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 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 będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w 
tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach 
powszechnych 1 uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów 
oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR I w stosunku do niego. 

5. Odbiorcy danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki 
będzie wynikać z przepisów prawa. 
Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mleć dostęp podmioty przetwarzające dane w 
naszym,imieniu (podmioty-przetwarzające)^ np. podmioty świadczące usługi Informatyczne, 
usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych 
osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność 
pocztową lub kurierską. 



6. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych, wskazanym w pkt. 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany 
powyżej. 
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków KOWR 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 
Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do złożenia 
wniosku jako kandydata do Programu Stypendiów Pomostowych. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. 
państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 


