
 
 

Załącznik nr 2 do Zasad 

 

 

Wniosek 

 

o przyznanie nagrody  pieniężnej lub wyróżnienia* Wójta Gminy Rokietnica  

dla trenera oraz zawodników za osiągnięte wyniki sportowe 

 

 

I. Dane dotyczące trenera (działacza sportowego)/ zawodnika* : 

 

Imię i nazwisko : .............................................................................................................................. 

 

Data i miejsce urodzenia: 

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

 

Adres zamieszkania: ......................................................................................................................... 

 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………...……… 

 

Klub* / szkoła*/ związek*/ stowarzyszenie* :   

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

 

Dyscyplina: ………………………………………………….…………………………………….. 

 

II. Wnioskodawca:  

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

 

III.  Charakterystyka  osiągnięć sportowych: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Data:........................................                              Podpis wnioskodawcy:     ......................................... 

 

 

*odpowiednie podkreślić 

 



 
 

IV. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku  

w celu rozstrzygnięcia postępowania związanego z ubieganiem się o przyznanie nagrody pieniężnej  

lub wyróżnienia Wójta Gminy Rokietnica za osiągnięte wyniki sportowe.  

 

 

 

 

………..……………………………………………………………….. 

Podpis 

trenera (działacza sportowego) / zawodnika / 

 / prawnego opiekuna zawodnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

przyznanie nagrody  pieniężnej lub wyróżnienia Wójta Gminy Rokietnica  

dla trenera oraz zawodników za osiągnięte wyniki sportowe 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Wójt Gminy Rokietnica. 

DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres 

siedziby ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub poprzez adres 

email: urzad@rokietnica.pl   

DANE 

KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY 

DANYCH 

Administrator – Wójt Gminy Rokietnica wyznaczył inspektora 

ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować 

poprzez email: iod@rokietnica.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA 

PRAWNA 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru wniosków o 

przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za 

osiągnięte wyniki sportowe i ich oceny. 

Podstawa prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której 

dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit a RODO) oraz Uchwała Nr 

LII/484/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 marca 2018 roku w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania i pozbawiania 

oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i 

wyróżnień sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3456 z dnia 

16.04.2018 roku) – art. 6 ust 1 lit c RODO 

ODBIORCY 

DANYCH 

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za 

wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa lub 

związanych z obsługą systemów informatycznych. Dane 

osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i 

organizacji międzynarodowych.  

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z 

kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt – która w tym przypadku wynosi 10 lat. 

PRAWA 

PODMIOTÓW 

DANYCH 

Każdy, czyje dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, na 

warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich danych 

osobowych i otrzymania kopii danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich 

nieprawidłowych danych, żądania ograniczenia przetwarzania 

danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO oraz 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które to 

prawo można zrealizować kontaktując się z Administratorem 
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danych osobiście lub mailowo. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO 

ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

ŻRÓDŁO 

POCHODZENIA 

DANYCH 

OSOBOWYCH 

Pani / Pana dane pozyskaliśmy bezpośrednio. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania będzie 

skutkował brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 


