Zatwierdzono uchwałą nr 3 Zarządu Fundacji BGŻ BNP Paribas z dnia 16 maja 2019 r.

Regulamin przyznawania stypendiów dla laureatów 43 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 Statutu Fundacji BNP Paribas ustala się regulamin
przyznawania stypendiów dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:
§1
1. Fundacja BNP Paribas wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS nr 0000260224)
przyznawać będzie stypendia laureatom 43 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, zwanej
dalej Olimpiadą, w 5 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca,
mechanizacja rolnictwa, agrobiznes i ogrodnictwo.
2. Fundacja przyzna stypendia laureatom – uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku
szkolnym 2019/2020 będą kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej, zwanymi dalej
„stypendystami-uczniami Fundacji BNP Paribas”
3. Fundacja przyzna stypendia laureatom – studentom, którzy w roku akademickim 2019/2020
podejmą naukę na I roku studiów dziennych w szkołach wyższych, zwanymi dalej „stypendystamistudentami Fundacji BNP Paribas”.
4. Decyzje indywidualne o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji BNP Paribas.
§2
1. W przypadku stypendystów – uczniów Fundacji BNP Paribas, stypendium przyznaje się na okres
roku szkolnego w formie gotówkowej.
2. W przypadku stypendystów – studentów Fundacji BNP Paribas, stypendium przyznaje się na okres
pierwszego roku akademickiego w formie gotówkowej.
§3
1. W przypadku stypendystów – uczniów Fundacji BNP Paribas stypendium wynosi 150 zł (słownie:
sto pięćdziesiąt złotych) miesięcznie.

Fundacja BNP Paribas, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000260224. NIP: 527 25 12 248. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

2. W przypadku stypendystów – studentów Fundacji BNP Paribas stypendium wynosi 380 zł
(słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych) miesięcznie.
3. Kwota stypendium jest przekazywana na osobisty rachunek stypendysty Fundacji BNP Paribas
otwarty w Banku BNP Paribas - w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca
września w przypadku stypendystów-uczniów i od października w przypadku stypendystówstudentów.
4. Stypendyści-studenci

Fundacji

BNP

Paribas

są

zobowiązani

do

natychmiastowego

poinformowania o wszelkich decyzjach władz uczelni związanych z ich studiami. W szczególności
zobowiązani są do poinformowania o skreśleniu z listy studentów, udzieleniu im urlopu
dziekańskiego lub innych przyczynach zakończenia studiów lub o przerwie w ich odbywaniu.
5. W przypadku stypendystów-studentów Fundacji BNP Paribas, warunkiem otrzymania stypendium
na II semestr studiów jest przesłanie potwierdzenia kontynuowania studiów z uczelni do 5 marca
2020 r. na adres: Fundacja BNP Paribas, Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub
fundacja@bnpparibas.pl
§4
Po zakończeniu pierwszego roku akademickiego stypendyści-studenci Fundacji BNP Paribas
zobowiązani są do poinformowania Fundacji BNP Paribas o uzyskanych wynikach za cały I rok studiów
– w terminie do dnia 30 września.
§5
Laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, którzy zechcą skorzystać z powyższej oferty
stypendialnej obowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i złożenia załączonej
deklaracji.
§6
1. Zgodnie z ogólnoeuropejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”)
administratorem danych osobowych stypendystów jest Fundacja.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyznania stypendium (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), realizacji
przez Fundacje obowiązków wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
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RODO) oraz do zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Programem
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przysługuje Ci prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w związku z
przetwarzaniem danych opartym na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie.
Pragniemy zaznaczyć jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych
osobowych, które miało miejsce przez wycofaniem zgody.
Dane będą przechowywane przez okres przyznawania stypendium oraz następnie przez okres
pozwalający Fundacji zabezpieczyć dochodzenie ewentualnych roszczeń.
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w związku z przyznaniem stypendium mogą być:
Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości S.A., podmioty dostarczające i trzymujące infrastrukturę
IT BNP Paribas Bank Polska S.A. i Fundacji, .
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), sprostowania (art. 15 RODO),
ograniczenia (art. 18 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) oraz przeniesienia danych (art. 20 RODO)
oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). Przysługujące Ci prawa
możesz realizować poprzez adres e-mail fundacja.rodo@bnpparibas.pl.
Przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypłaty stypendium.

Regulamin obowiązuje od dnia 08 czerwca 2019 r.
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