Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Wójta Gminy Kobylnica za osiągane
wyniki sportowe

I. Informacje o osobie ubiegającej się o przyznanie stypendium
1. Dane Wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko lub nazwa klubu sportowego /
stowarzyszenia kultury fizycznej, adres zamieszkania / siedziby i numer telefonu):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko osoby fizycznej wraz z numerem PESEL, której dotyczy stypendium sportowe:
................................................................................................................................................................
3. Adres, telefon kontaktowy osoby fizycznej, której dotyczy stypendium sportowe:
...............................................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów wraz z adresem zamieszkania (jeżeli dotyczy):
................................................................................................................................................................
5. Nazwa Klubu sportowego reprezentowanego przez osobę fizyczną, której dotyczy stypendium sportowe:
(jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………………...............
6. Nazwa dyscypliny sportowej, którą uprawia osoba fizyczna, której dotyczy stypendium sportowe
……………………………………………………………….................……………………………………
II. Opis przebiegu kariery zawodniczej osoby fizycznej ubiegającej się o stypendium sportowe
……………………………………………………………………………………………………...........……
………………………………………………………………………………………………...........…………
…………………………………………………………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………………...........……………
………………………………………………………………………………………...........…………………
…………………………………………………………………………………...............……………………
……………………………………………………………………………………............................................

III. Osiągnięcia sportowe

Data
zawodów

Data
zawodów

Osiągniecia indywidualne
Nazwa konkursu,
olimpiady/mistrzostw na
szczeblu
ponadwojewódzkim i
krajowym

Nazwa konkursu,
olimpiady na szczeblu
międzynarodowym

zajęte
miejsce

Data
zawodów

zajęte
miejsce

Data
zawodów

Osiągnięcia zespołowe
Nazwa konkursu,
olimpiady/mistrzostw
na szczeblu
ponadwojewódzkim i
krajowym

Nazwa konkursu,
olimpiady na szczeblu
międzynarodowym

zajęte
miejsce

zajęte
miejsce

IV. Uczestnictwo w minimum 5 międzynarodowych lub krajowych zawodach sportowych
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

..........................................
(miejscowość, data)

...........................................
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania
okresowych stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe
..........................................
(miejscowość, data)

........................................................................
(podpis osoby fizycznej lub przedstawicieli ustawowych)

Oświadczam, że posiadam status amatora tj. uprawiam sport na podstawie innej niż umowa o pracę i umowa
cywilno – prawna i nie otrzymuję z tego tytułu wynagrodzenia
..........................................
(miejscowość, data)

..............................................................................
(podpis osoby fizycznej lub przedstawicieli ustawowych)

Oświadczam, że nie byłem karany i nie toczy się wobec mnie postępowanie karne;
..........................................
(miejscowość, data)

..............................................................................
(podpis osoby fizycznej lub przedstawicieli ustawowych)

Zobowiązuję się do realizacji programu szkoleniowego, udziału w zawodach sportowych zgodnie z tym
programem.
...............................................
(miejscowość, data)

.............................................................................................
(podpis zawodnika lub przedstawicieli ustawowych)

Zobowiązuję się do informowania Wójta Gminy Kobylnica o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem
lub pozbawieniem stypendium.
…………………………….
(miejscowość, data)

…………………….................................…………………
(podpis zawodnika lub przedstawicieli ustawowych)

Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe osoby fizycznej;
2) zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej;
3) zaświadczenie o przynależności do kadry wydane przez właściwy dla danej dyscypliny polski związek
sportowy;
4) oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności zawodnika do
wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego (w przypadku osób zrzeszonych);
5) plan startów i program szkoleniowy zawodnika na najbliższy rok;
6) klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku oraz wykorzystania wizerunku dla celów związanych z przyznawaniem stypendiów
sportowych na terenie Gminy Kobylnica i poza jego granicami (zgodnie z aktualnym wzorem dostępnym na
stronie internetowej BIP CUW).

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, zwanym ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (Dz. Urz. U. E. L119/1) informuję, że Centrum Usług Wspólnych
z siedzibą w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 20/2 w związku z realizacją zadania polegającego na przyznaniu
stypendium sportowego Wójta Gminy Kobylnica będzie przetwarzać następujący zakres danych osobowych:
imię i nazwisko stypendysty, PESEL, imiona, nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, miejsce
zamieszkania/zameldowania, nr telefonu, nazwę klubu sportowego/stowarzyszenia do którego przynależy
zawodnik, numer konta bankowego i nazwę właściciela, wizerunek.
W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76 – 251 Kobylnica,
tel. 59 842 90 70-71, fax 59 842 90 72, e-mail: kobylnica@kobylnica.pl,
2. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych Dyrektorowi Centrum Usług
Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76 – 251 Kobylnica, tel. 59 841 59 12, fax 59 841 59 15,
e-mail: cuw@kobylnica.pl,
3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Kobylnica, z którym może się
Pan/Pani kontaktować pod adresem e-mail: j.mielczarek@kobylnica.eu,
4. Dane osobowe zawarte we wniosku o przyznanie stypendium sportowego Wójta Gminy Kobylnica
przetwarzane są na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 c w zw. art.6 ust1 d RODO
b. Uchwały Nr X/90/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 06.06.2019 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych za osiągane wyniki
sportowe
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej, a w szczególności do realizacji wniosku o przyznanie w/w stypendium,
5. Administrator udostępnia dane osobowe zawarte we wniosku o przyznanie w/w stypendium, tylko
podmiotom, którym jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów prawa, tj. Urząd
Skarbowy, organy kontrolujące.
6. Dane osobowe zawarte we wniosku o przyznanie w/w stypendium są przetwarzane ręcznie oraz
automatycznie w celu realizacji przez administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego.
7. Dane osobowe zawarte we wniosku o przyznanie w/w stypendium nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe zawarte we wniosku o przyznanie w/w stypendium będą przechowywane przez czas
wynikający z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przyznania
w/w stypendium.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie w/w stypendium
przysługuje prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b. żądania od administratora sprostowania danych osobowych,
c. żądania od administratora usunięcia danych osobowych,
d. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f. przenoszenia danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku, gdy Zleceniobiorca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. Przy składaniu wniosku musi Pani/Pan podać swoje dane osobowe zgodnie z zakresem określonym
we wzorze wniosku o przyznaniu w/w stypendium. Niepodanie danych, wymaganych przepisami
określonymi w Uchwale Nr X/90/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 06.06.2019 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych za
osiągane wyniki sportowe, skutkować będzie niemożliwością rozpatrzenia wniosku.

Ponadto informuję, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administrator danych osobowych

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną
………….……………………………………………………………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy/ zawodnika i pozostałych członków rodziny powyżej 16 roku życia, których dane dotyczą)

KLAUZULA ZGODY
W y r a ż a m z g o d ę na przetwarzanie przez Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2,
76-251 Kobylnica, danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego Wójta
Gminy Kobylnica do celów związanych z realizacją w/w stypendium
………..........................…………………………………
(podpis wnioskodawcy/ zawodnika i pozostałych członków rodziny powyżej 16
roku życia, których dane dotyczą)

