Zał. Nr 1
do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień
za wysokie wyniki sportowe w krajowym
lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
oraz działalność na rzecz sportu w mieście Oświęcim

........................................................
( nazwa wnioskodawcy)

Oświęcim, dnia ..........................................

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA
ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE W KRAJOWYM LUB MIĘDZYNARODOWYM
WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM I OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

1. ..................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby, której wniosek dotyczy)

2. .................................................................................................................... ...........................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

3. ................................................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania), telefon1

4. Nazwa i adres klubu sportowego: ...................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................

5. Wykaz osiągnięcia/osiągnięć, w związku z którym/i wnioskuje się o nagrodę/ wyróżnienie:
Lp.

Nazawa zawodów/rozgrywek

Miejsce i termin

Zajęte miejsce

Nazwa dokumentu
potwierdzajęcego
osiągnięcie

1.
2.
3.
4.
5.
6. Informacja o innych nagrodach finansowych i wyróżnieniach uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku:
7. Proponowana wysokość nagrody: .................................................... zł brutto.
8. Rodzaj proponowanego wyróżnienia (proszę zakreślić):
a) honorowa odznaka „Zasłużony dla Sportu Oświęcimskiego”,
b) okolicznościowa statuetka, patera, list gratulacyjny, dyplom, inne – jakie?.............................................................

…....................................................................
podpis prawnego przedstawiciela/li Klubu
1

Podanie dobrowolne

…...................................................
podpis zawodnika lub rodzica
(prawnego opiekuna)

Informuję, że:
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą
w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@um.oswiecim.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu

przeprowadzenia procedury przyznania nagrody/

wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym oraz działalność na rzecz sportu w mieście Oświęcim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art.
31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1463 z późn. zm.)
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego
po roku, w którym przeprowadzono procedurę przyznania stypendium.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia2.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych.
8. Podanie danych osobowych we wniosku jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych jest
brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia, z wyłączeniem podania
numeru telefonu, którego podanie jest dobrowolne i ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
…..........................................
Przyjmuję do wiadomości

2

Dotyczy tylko numeru telefonu

