Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/259/17
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 października 2017 r.

A. Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla zawodnika
uprawiającego sport w dyscyplinach indywidualnych lub biorącego udział we
współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych (§ 3, ust.1 pkt 1 i 2
uchwały):
Uwaga! Wniosek należy skopiować, wydrukować i wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub
na komputerze. Wniosek wypełniony nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.
Data wypełnienia wniosku……….......................................................................................................

Wnioskodawca

(pełna nazwa klubu, stowarzyszenia i adres):

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nr tel. .....................................................adres email............................................................................

Dane osobowe zawodnika:
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................
Imiona rodziców..................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................
Adres zameldowania ...........................................................................................................................
NIP ............................................. ....................... PESEL .....................................................................
Nr tel. ....................................................adres email............................................................................
Seria i nr dowodu osobistego ..............................................................................................................
Miejsce pracy/nauki.............................................................................................................................
Nazwa banku, nr konta ......................................................................................................................
Urząd Skarbowy (adres).....................................................................................................................
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na okres od ........................... do .........................
Kwota bazowa .....................................
Proponowana wysokość stypendium:
w % kwoty bazowej......................................... w zł .........................................................................

Uzasadnienie:
Zajęte miejsce/zdobyty medal ............................................................................................................
Ranga zawodów...................................................................................................................................
Miejsce i data zawodów.......................................................................................................................
Dodatkowe uzasadnienie wnioskodawcy, zamierzony cel zawodnika do osiągnięcia w czasie
pobierania stypendium: .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Dotychczas pobierane stypendia i otrzymane nagrody finansowe z podaniem źrodła i okresu
pobierania ...........................................................................................................................................
Wnioskodawca (pieczęć i podpis) ................................................................................................. ...

Świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zawartych we
wniosku. Zobowiązuję się do pisemnego informowania Burmistrza Szydłowca o wszelkich
okolicznościach lub przesłankach skutkujących pozbawieniem stypendium, w ciągu 7 dni
od ich zaistnienia.
Czytelny podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę .................................................................
Czytelny podpis zawodnika ..............................................................................................................
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
· Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia wniosku o
przyznanie stypendium sportowego.
· Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na profilu
Szydłowiec portalu Facebook oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego moich danych
osobowych wraz z informacją dotyczącą przyznanego mi stypendium/nagrody.
…………………………………………………..
(data, podpis stypendysty lub
nagrodzonego)

Uwaga: Jeśli stypendystą jest osoba niepełnoletnia, podpis winien złożyć co najmniej jeden z
rodziców.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 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, iż:















Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Szydłowcu, siedziba
Administratora: Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem pod adresem poczty
elektronicznej: iod@szydlowiec.pl
Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku
o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla zawodnika uprawiającego sport w
dyscyplinie indywidualnej lub biorącego udział we współzawodnictwie sportowym osób
niepełnosprawnych
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Uchwała N 11/8/18 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/259/17
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
pozbawiania I wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za
osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub do momentu odwołania zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być zamieszczane na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na
profilu Szydłowiec portalu Facebook i tablicy ogłoszeń.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rozpatrzenia wniosku.
Ma Pani/Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Czytelny podpis zawodnika ..............................................................................................................
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego lub
stowarzyszenia kultury fizycznej,
2. Komunikat końcowy zawodów z uzyskanym wynikiem sportowym przez zawodnika;
(z określoną dokładnie liczbą zawodników biorących udział w poszczególnych kategoriach
wiekowych i wagowych).
3. Kserokopię legitymacji trenera lub instruktora prowadzącego szkolenie zawodnika.
Jeśli wnioskodawca składa jednoczesnie więcej niż jeden wniosek, dokumenty określone w
pkt.3 i 4 skłąda się w jednym egzemplarzu.

B. Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla zawodnika
w kategorii seniorów w grach zespołowych, biorącego udział w rozgrywkach
ligowych ( § 3, ust. 1 pkt 3 uchwały):
Uwaga! Wniosek należy skopiować, wydrukować i wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub
na komputerze. Wniosek wypełniony nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.
Data wypełnienia wniosku……….......................................................................................................

Wnioskodawca

(pełna nazwa klubu, stowarzyszenia i adres):

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nr tel. .....................................................adres email............................................................................

Dane osobowe zawodnika:
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................
Imiona rodziców..................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................
Adres zameldowania ...........................................................................................................................
NIP ............................................. ....................... PESEL .....................................................................
Nr tel. ....................................................adres email............................................................................
Seria i nr dowodu osobistego ..............................................................................................................
Miejsce pracy/nauki.............................................................................................................................
Nazwa banku, nr konta ......................................................................................................................
Urząd Skarbowy (adres).....................................................................................................................
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na okres od ........................... do .........................
Kwota bazowa .....................................
Proponowana wysokość stypendium:
w % kwoty bazowej......................................... w zł .........................................................................
Osiągnięcia sportowe zawodnika i klubu:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Miejsce uzyskane po zakończeniu sezonu lub rundy w rozgrywkach ligowych ..........................
..............................................................................................................................................................

Aktualna klasa rozgrywkowa………………………….....................................................................
……………………………………………………………...................................................................
Dodatkowe uzasadnienie wnioskodawcy………………………………………….............................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….….….............

Zamierzone cele do osiągnięcia przez zawodnika w okresie pobieranias typendium ..................
…………………………………………………………...……………………………………………………...................
…………………………………………………………………..........................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Dotychczas pobierane stypendia i otrzymane nagrody finansowe z podaniem źrodła i okresu
pobierania ...........................................................................................................................................
Wnioskodawca (pieczęć i podpis) ................................................................................................. ...

Świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zawartych we
wniosku. Zobowiązuję się do pisemnego informowania Burmistrza Szydłowca o wszelkich
okolicznościach lub przesłankach skutkujących pozbawieniem stypendium, w ciągu 7 dni
od ich zaistnienia.
Czytelny podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę .................................................................
Czytelny podpis zawodnika ..............................................................................................................
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
· Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia wniosku o
przyznanie stypendium sportowego.
· Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na profilu
Szydłowiec portalu Facebook oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego moich danych
osobowych wraz z informacją dotyczącą przyznanego mi stypendium/nagrody.
…………………………………………………..
(data, podpis stypendysty lub
nagrodzonego)

Uwaga: Jeśli stypendystą lub nagrodzonym jest osoba niepełnoletnia, podpis winien złożyć co
najmniej jeden z rodziców.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 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, iż:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Szydłowcu, siedziba
Administratora, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem pod adresem poczty
elektronicznej: iod@szydlowiec.pl
Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku
o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla zawodnika w kategorii seniorów w grach
zespołowych, biorącego udział w rozgrywkach ligowych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Uchwała N 11/8/18 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/259/17
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
pozbawiania I wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za
osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub do momentu odwołania zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być zamieszczane na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na
profilu Szydłowiec portalu Facebook i tablicy ogłoszeń.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rozpatrzenia wniosku.
Ma Pani/Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Czytelny podpis zawodnika ..............................................................................................................
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający przynależność klubową zawodnika.
2. Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek ligowych kadry pierwszego zespołu w danej
dyscyplinie sportu, potwierdzone przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy.
3. Komunikat uwzględniający aktualne miejsce klubu w tabeli rozgrywek ligowych,
4. Kserokopię legitymacji trenera lub instruktora sportu, prowadzącego szkolenie zawodnika.
Jeśli wnioskodawca składa jednocześnie więcej niż jeden wniosek, dokumenty określone pkt.3
i 4 składa się w jednym egzemplarzu.

C. Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla prowadzącego
szkolenie zawodników (§ 3, ust. 2 Uchwały):
Uwaga! Wniosek należy skopiować, wydrukować i wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub
na komputerze. Wniosek wypełniony nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.
Data wypełnienia wniosku……….......................................................................................................

Wnioskodawca

(pełna nazwa klubu, stowarzyszenia i adres):

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nr tel. .....................................................adres email............................................................................

Dane osobowe trenera:
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................
Imiona rodziców..................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................
Adres zameldowania ...........................................................................................................................
NIP ............................................. ....................... PESEL .....................................................................
Nr tel. ....................................................adres email............................................................................
Seria i nr dowodu osobistego ..............................................................................................................
Numery posiadanych legitymacji trenerskich i instruktorskich ...................................................
Miejsce pracy.......................................................................................................................................
Nazwa banku, nr konta ......................................................................................................................
Urząd Skarbowy (adres).....................................................................................................................
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na okres od ........................... do .........................
Osiągnięcia sportowe klubu:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Miejsce klubu uzyskane po zakończeniu ostatniego sezonu lub rundy w rozgrywkach ligowych
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Aktualna klasa rozgrywkowa………………………….....................................................................

Dodatkowe uzasadnienie wnioskodawcy………………………………………….............................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….….….............

Zamierzone cele do osiągnięcia przez trenera w okresie pobierania stypendium ........................
…………………………………………………………...……………………………………………………...................
…………………………………………………………………..........................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Dotychczas pobierane stypendia i otrzymane nagrody finansowe z podaniem źrodła i okresu
pobierania ...........................................................................................................................................
Wnioskodawca (pieczęć i podpis) ................................................................................................. ...

Świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zawartych we
wniosku. Zobowiązuję się do pisemnego informowania Burmistrza Szydłowca o wszelkich
okolicznościach lub przesłankach skutkujących pozbawieniem stypendium, w ciągu 7 dni
od ich zaistnienia.
Czytelny podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę .................................................................
Czytelny podpis trenera ..............................................................................................................
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
· wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia wniosku o
przyznanie stypendium sportowego.
· Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na profilu
Szydłowiec portalu Facebook oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego moich danych
osobowych wraz z informacją dotyczącą przyznanego mi stypendium/nagrody.

…………………………………………………..
(data, podpis stypendysty)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 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, iż:














Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Szydłowcu, siedziba
Administratora, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem pod adresem poczty
elektronicznej: iod@szydlowiec.pl
Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku
o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla trenera prowadzącego szkolenie
zawodników.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Uchwała N 11/8/18 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/259/17
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
pozbawiania I wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za
osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub do momentu odwołania zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być zamieszczane na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na
profilu Szydłowiec portalu Facebook i tablicy ogłoszeń.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rozpatrzenia wniosku.
Ma Pani/Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Czytelny podpis trenera ..............................................................................................................
Do wniosku należy dołączyć:
1. Zgłoszenie trenera lub do rozgrywek ligowych kadry pierwszego zespołu w danej
dyscyplinie sportu, potwierdzone przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy.
2. Kserokopię aktualnej legitymacji trenerskiej;

D. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia osobie wyróżniająej się
osiągnięciami w działalności sportowej i na rzecz rozwoju sportu (§ 10, ust. 1
uchwały)
Uwaga! Wniosek należy skopiować, wydrukować i wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub
na komputerze. Wniosek wypełniony nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.
Data wypełnienia wniosku……….......................................................................................................

Wnioskodawca

(pełna nazwa klubu, stowarzyszenia i adres):

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nr tel. .....................................................adres email............................................................................

Dane osobowe osoby wytypowanej do nagrody lub wyróżnienia:
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................
Imiona rodziców..................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................
Adres zameldowania ...........................................................................................................................
NIP ............................................. ....................... PESEL .....................................................................
Nr tel. ....................................................adres email............................................................................
Seria i nr dowodu osobistego ..............................................................................................................
Miejsce pracy/nauki.............................................................................................................................
Nazwa banku, nr konta ......................................................................................................................
Urząd Skarbowy (adres).....................................................................................................................
Proponowana forma wyróżnienia .....................................................................................................
Proponowana wysokość nagrody pieniężnej ....................................................................................

Uzasadnienie
z podaniem rangi i daty osiągnięć sportowych lub w szkoleniu zawodników
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Uzasadnienie w przypadku osoby niebędącej zawodnikiem lub trenerem .................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Dotychczas pobierane stypendia i otrzymane nagrody finansowe z podaniem źrodła i okresu
pobierania ...........................................................................................................................................
Wnioskodawca (pieczęć i podpis) ................................................................................................. ...

Świadomy odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zawartych we
wniosku.
Czytelny podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę .................................................................
Czytelny podpis osoby wytypowanej do nagrody lub wyróżnienia ................................................
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
·
·

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia wniosku o
przyznanie stypendium sportowego.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na profilu
Szydłowiec portalu Facebook oraz na tablicy informacyjnej Urzędu moich danych osobowych wraz
z informacją dotyczącą przyznanego mi stypendium/nagrody.
........................................................................
(data, podpis stypendysty lub nagrodzonego)

Uwaga: Jeśli stypendystą lub nagrodzonym jest osoba niepełnoletnia, podpis winien złożyć co
najmniej jeden z rodziców.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 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, iż:














Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Szydłowcu, siedziba
Administratora, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem pod adresem poczty
elektronicznej: iod@szydlowiec.pl
Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku
o przyznanie nagrody lub wyróżnienia osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności
sportowej i na rzecz sportu
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Uchwała N 11/8/18 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/259/17
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
pozbawiania I wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za
osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub do momentu odwołania zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być zamieszczane na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na
profilu Szydłowiec portalu Facebook i tablicy ogłoszeń.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rozpatrzenia wniosku.
Ma Pani/Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Czytelny podpis osoby wytypowanej do nagrody lub wyróżnienia: ...............................................

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający przynależność zawodnika lub do klubu sportowego lub
stowarzyszenia kultury fizycznej,
2. Dokument potwierdzający osiągnięcie, jesli osobą wytypowaną do nagrody jest zawodnik
lub trener.

