Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że Państwa uczeń/uczennica/podopieczny/podopieczna ubiega
się o przyznanie stypendium w ramach programu „Horyzonty Ardagh”.
Jest to program ufundowany przez firmę Ardagh Glass S.A., który ma na celu wspierać, rozwijać
pasje i wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży z małych miast oraz wsi w powiatach gostyńskim,
pilskim i wyszkowskim, na terenie których od wielu lat nasza firma prowadzi działalność gospodarczą.
Więcej na temat naszego programu stypendialnego można przeczytać na stronie internetowej
horyzontyardagh.pl.
Pragniemy zaznaczyć w związku z tym, iż pozytywna ocena dla niżej wymienionego kandydata
ubiegającego się o stypendium, wystawiona przez szkołę/trenera/instruktora jest jednym
z obowiązkowych punktów w prowadzonym procesie rekrutacyjnym do wspominanego programu
„Horyzonty Ardagh”.
Uprzejmie prosimy zatem o odpowiedź na kilka pytań zawartych w poniższym formularzu, jak
również, jego wypełnienie, podpisanie i zaopatrzenie w pieczątkę (jeśli dokument wypełnia pracownik
szkoły)

Z poważaniem
Ardagh Glass S.A.

OPINIA DOTYCZĄCA KANDYDATA/KANDYDATKI DO STYPENDIUM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
(imię i nazwisko)
Wypełnia wychowawca/dyrektor szkoły/trener/instruktor
Imię i nazwisko wypełniającego: ………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły lub instytucji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ul. ………………………………………………………… Kod pocztowy: ………………………………………………………….
Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………….. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………

PROSZĘ OPISAĆ ZACHOWANIE, OSOBOWOŚĆ I MOTYWACJĘ PODOPIECZNEGO/UCZNIA.

PROSZĘ ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIE, JAK PODOPIECZNY/UCZEŃ FUNKCJONUJE NA ZAJĘCIACH?

JAKIE SĄ SZCZEGÓLNE UZDOLNIENIA I PREDYSPOZYCJE PODOPIECZNEGO/UCZNIA. PROSZĘ WSKAZAĆ
JEGO OSIĄGNIĘCIA.

………………………………………….
(data, podpis, pieczątka)
Klauzula informacyjna
Na podstawie Art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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
(RODO) informujemy, że:
1) Informacje podstawowe:
a) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Ardagh Glass S.A. 63-800 Gostyń ul.
Starogostyńska 9;
b) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane kontaktowe Telefon: 655728506
lub email: plgos.rodo@ardaghgroup.com lub privacy@ardaghgroup.com ;
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy stypendialnej, zgodnie z Art. 6 ust.1
lit. f RODO;
d) Przetwarzane będą dane identyfikacyjne i kontaktowe;
e) Odbiorcami danych osobowych są pracownicy administratora i podmioty świadczące usługi na
rzecz administratora;
2) Inne informacje:
a) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy stypendialnej,
b) Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polega na weryfikacji
wystawionej opinii o stypendyście,
c) Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przeniesienia danych (art. 6.1.a lub 6.1.b przy przetwarzaniu automatycznym);
d) Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) Pani/Pana dane zostały udostępnione przez stypendystę wnioskującego o stypendium z naszej
firmy.

