Załącznik 2 do Uchwały o
przyznawania stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe

………………………………………………………..
(wnioskodawca)

………………………………………..
(miejscowość, data)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY PIENIĘŻNEJ
ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

DANE PRESONALNE OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA OSIĄGNEŁA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię matki
Adres zamieszkania
Ul. …………………………………………………………... Nr…………………
Kod pocztowy …………… Miejscowość……………………….………………….
Gmina ……………………..……… Powiat ………………………………………
Województwo …………………………………………………………………
Adres zameldowania (wypełnia się w
przypadku gdy adres zamieszkania
jest inny od adresu zameldowania)

Ul. …………………………………………………………... Nr………………
Kod pocztowy …………… Miejscowość……………………….…………………
Gmina ……………………..……… Powiat ……………………………..………
Województwo ………………………………………………………………

PESEL
Telefon
Nazwa banku
Nr konta bankowego:

DANE KLUBU SPORTOWEGO, DO KTÓREGO PRZYNALEŻY OSOBA FIZYCZNA, KTÓRA
OSIĄGNEŁA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
Nazwa klubu sportowego
Adres
Ul. ………………………………………………………… Nr……………
Kod pocztowy …………… Miejscowość……………………….…………………
Województwo …………………………………………………………………
Telefon/Fax/ Adres e - mail

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwa wnioskodawcy
Adres
Ul.…………………………………………………………...Nr…………………………………..
Kod pocztowy …………………………… Miejscowość……………………….…….
Województwo ………………………………………………………………………..….……
Telefon/Fax/Adres e – mail

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA OSIĄGNEŁA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
W OSTATNIM ROKU KALENDARZOWYM LUB SEZONIE ROZGRYWKOWYM
Lp.

Nazwa
imprezy
/olimpiady,
zawodów…/

Miejscowość
/olimpiady,
zawodów…/

Kraj

Termin
/olimpiady,
zawodów…/

Dyscyplina

Konkurencja

Kategoria
wiekowa

Osiągnięcie
/miejsce/

Wnoszę o przyznanie nagrody dla
…………………………………………………………………………………………………………………
(podać imię i nazwisko)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. (zwanego dalej RODO), w celach realizacji wniosków o przyznanie nagrody sportowej w 2021 roku za
osiągnięte wyniki sportowe.
……..………………………………………………
(podpis osoby ubiegającej się o nagrodę sportową)

Oświadczam również, że powyższe dane podałem (am) zgodnie ze stanem faktycznym.
……………………………….
(miejscowości, data)

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 RODO informujemy iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, z którym można
kontaktować się pod adresem siedziby: ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosków o przyznanie nagrody sportowej
w 2021 roku za osiągnięte wyniki sportowe.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych
jest brak możliwości ubiegania się o przyznanie nagrody sportowej w 2021 roku za osiągnięte wyniki
sportowe.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
……..………………………………………………
(podpis osoby ubiegającej się o stypendium sportowe)

