...............................................

...............................................

Wnioskodawca

miejsce i data

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA*
za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym
Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym, komputerowo lub maszynowo
wnioskuję o przyznanie nagrody/ wyróżnienia* dla zawodnika/trenera/działacza*:
Imię i Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Imiona rodziców
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny
Numer telefonu; e-mail
Uprawiana dyscyplina sportu *
Kategoria wiekowa *
Klub Sportowy (adres, telefon, e-mail)*
Nazwisko i imię aktualnego trenera
klubowego *
Urząd Skarbowy (adres) właściwy dla
beneficjenta stypendium ( uwaga: jeżeli
wniosek wypełnia inny podmiot niż osoba,
która ma uzyskać nagrodę, organ ustali dane
po wydaniu decyzji o przyznaniu nagrody)

Numer rachunku bankowego do przelewu środków finansowych: ( uwaga: jeżeli wniosek wypełnia inny
podmiot niż osoba, która ma uzyskać nagrodę, organ ustali numer rachunku po wydaniu decyzji o przyznaniu
nagrody)

__ __ __ __ __ __

...................................
Data

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

..........................................
Podpis
osoby wnioskującej o nagrodę
lub reprezentującej wnioskującego o nagrodę

* niepotrzebne skreślić
JEDNO NAJWYŻSZE OSIĄGNIĘCIE

UPRAWNIAJĄCE DO WNIOSKOWANIA O NAGRODĘ/WYRÓŻNIENIE
DLA ZAWODNIKA
Ranga zawodów sportowych:
………………………………………………………………………………………
Uzyskane Kategoria
miejsce wiekowa *

Nazwa i miejsce imprezy

dyscyplina

termin

* należy wpisać kategorię: masters, senior, młodzież bądź junior/ junior młodszy
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
UPRAWNIAJĄCE DO WNIOSKOWANIA O NAGRODĘ/ WYRÓŻNIENIE DLA
TRENERA/ DZIAŁACZA:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

UZASADNIENIE I OPINIA KLUBU SPORTOWEGO
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................
Pieczątka, data i podpis Prezesa/Wiceprezesa
Załącznik:
1) Dokument potwierdzający zdobyte osiągnięcie uprawniające do uzyskania nagrody
lub potwierdzenie wydane przez Polski Związek Sportowy,
2) Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
3) Klauzula zgody na przetwarzania danych osobowych zgodnej z RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA SPORTOWE

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu
przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl,
telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100
Toruń. Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu w celu przyznawania nagród i
wyróżnień za uzyskane wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej na podstawie ustawy
o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1468, 1495 z późn. zm.).
Podanie przez Pana/ią danych osobowych wyszczególnionych we wniosku jest dobrowolne,
ale niezbędne do realizacji procedury przyznawania nagród lub wyróżnień sportowych dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym.
Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom.
Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Pana/i dane osobowe przechowujemy przez czas wynikający z przepisów prawa tj. na podstawie
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych

Ma Pan/i prawo do:
1)
2)
3)
4)

Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
Poprawienia swoich danych
Usunięcia danych
Ograniczenia przetwarzania danych
Ma Pan/i prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania
Pana/i danych osobowych w przypadku:
- przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane
bezpodstawnie
- nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń
- trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania
5) Przenoszenia danych
6) Sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację
Ma Pan/i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy
publicznej. Powinien Pan/i nam wtedy wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem
uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy
przetwarzać Pana/i dane w tych celach, chyba że wskażemy, że podstawy przetwarzania przez
nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub też, że dane te są nam niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7) Wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
9) Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.
Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na
stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy
iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i
identyfikacji).

KLAUZULA zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych –
GMINĘ MIASTA TORUŃ z siedzibą w TORUNIU, ul. WAŁY GEN.SIKORSKIEGO 8
w celu przyznania nagrody lub wyróżnienia sportowego.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i
prawie ich poprawiania.

……………….……………………………………………………
(podpis zawodnika / trenera/rodzica, opiekuna prawnego)

