Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 150/20
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia. 10.03.2020 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

I. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Nr rachunku bankowego
Właściwy Urząd Skarbowy
Telefon kontaktowy
e-mail
II. Opis osiągnięć zawodnika

III. Opinia klubu sportowego wraz z podpisem osoby upoważnionej

IV. Opinia trenera wraz z podpisem

V. Oświadczenie
1. Oświadczam, że zapoznałem się zasadami i trybem przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego w roku 2020 r.
2. Oświadczam, że zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania Burmistrza Gminy Opatówek o wszelkich
okolicznościach skutkujących pozbawieniem mnie stypendium sportowego.
3. Oświadczam, że nie pobieram dodatkowych stypendiów sportowych z budżetu państwa lub innych źródeł.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz w zakresie związanym z realizacją
procedury przyznania stypendium na warunkach określonych w Uchwale Rady Miejskiej Gminy Opatówek określającej
zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego w roku 2020, zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwanej RODO.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
informujemy iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opatówek, z siedzibą: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac
Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, tel. 62 76 18 080.
- w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: promocja@opatowek.pl lub telefonicznie 62 76 18 080,wew.25
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z
czynnościami związanymi z procesem przyznania stypendium sportowego, na podstawie z art. 31 ustawy z dnia 25.06.2010
r. o sporcie.
- podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
- dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich skutkować będzie nie rozpatrzeniem wniosku o
przyznanie stypendium.
- dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
- osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które
się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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