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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/162/2021
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 11 maja 2021 r.

Do Wójta
Gminy Rogóźno
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym
I . Dane wnioskodawcy:

Wnioskodawca

……………..……………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa klubu/stowarzyszenia)

Adres
zameldowania
lub siedziba

…………………..………………………….……
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

Adres do
korespondencji

………………………..…………………………
(jeśli jest inny niż podany powyżej)

Telefon, mail

……………………………..……………………
…
(stacjonarny, komórkowy)

II. Dane osobowe kandydata do stypendium:
…………………………………………………………………………………………………………............
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………............
Dokładny adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………………............
Data urodzenia, numer PESEL
…………………………………………………………………………………………………………............
Telefon kontaktowy i mail kandydata lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej

III. Informacje o kwalifikacjach sportowych

1. Uprawiana dyscyplina (konkurencja) ..........................................................................................
2.

Kategoria wiekowa ......................................................................................................................

3.

Nazwisko i imię trenera klubowego .............................................................................................
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IV. Informacja o wynikach sportowych uzyskanych w ................ roku

lp.

nazwa zawodów

miejsce
rozegrania
zawodów

Termin
zawodów

Osiągnięcie
/miejsce,
rekord/

V. Załączniki
1. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego oraz rangi zawodów, poświadczone przez właściwy
związek sportowy,
2. Oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

……………………………… dnia ……………

……………………….……………….
podpis (pieczęć) wnioskodawcy
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OŚWIADCZENIA I ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenie wypełniane przez rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej:
Ja niżej podpisany/-na (podać imię i nazwisko).......................................................................... oświadczam,
że wraz ze stale zamieszkującym ze mną dzieckiem (podać imię i nazwisko
dziecka) ........................................................... , nad którym przysługuje mi władza rodzicielska, zamieszkuję
na terenie Gminy Rogóźno, gdzie koncentruję swoje sprawy.
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przyznanie dziecku stypendium sportowego za osiągnięte wyniki
w współzawodnictwie sportowym.
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych kontaktowych zawartych we wniosku
o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe, do celów związanych z obsługą tego
wniosku. W przypadku przyznania stypendium wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku dziecka.

podpis rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania, pozbawiania oraz wysokości
stypendiów sportowych, stanowiącym Załącznik do uchwały Rady Gminy Rogóźno z dnia 11 maja 2021
roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych.
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wiem, że w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuję mi prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym monecie, oraz że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi wniosku
o przyznanie stypendium sportowego. Potwierdzam zapoznanie się z informacjami zawartymi w Klauzuli
informacyjnej.
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczenie wypełniane przez kandydata pełnoletniego:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przyznanie mi stypendium sportowego za osiągnięte wyniki
w współzawodnictwie sportowym.
podpis kandydata

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–8–

Poz. 2560

Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Rogóźno, gdzie koncentruję swoje sprawy życiowe.

podpis kandydata
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych kontaktowych zawartych we wniosku
o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe, do celów związanych z obsługą tego
wniosku. W przypadku przyznania stypendium wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku.

podpis kandydata
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania, pozbawiania oraz wysokości
stypendiów sportowych, stanowiącym Załącznik do uchwały Rady Gminy Rogóźno z dnia 11 maja 2021
roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych.
podpis kandydata
Wiem, że w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuję mi prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym monecie, oraz że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi wniosku
o przyznanie stypendium sportowego. Potwierdzam zapoznanie się z informacjami zawartymi w Klauzuli
informacyjnej.
podpis kandydata
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europy 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 (Dz. Urz. L nr 119 z
04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO informuję, iż:
1.

administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Rogóźno, z siedzibą: Rogóźno 91B, 86-318
Rogóźno;

2.

w przypadku

pytań

dotyczących

przetwarzania

danych

osobowych

prosimy

o

kontakt

z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Rogóźno, e-mail: iodo@rogozno.ug.gov.pl;
3.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku
przyznanie stypendium sportowego, złożonego zgodnie w Uchwałą Rady Gminy Rogóźno z dnia 11
maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości
stypendiów

sportowych

oraz

ewentualnego

przyznania

tego

stypendium

i korzystania z niego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej
zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
5.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej,

6.

zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania, a po takim odwołaniu do czasu przedawnienia
roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego,

7.

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

