............................................................
(pieczęć podmiotu składającego wniosek)

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY
BURMISTRZA MIASTA LUBAWA DLA
SPORTOWCA / TRENERA / DZIAŁACZA SPORTOWEGO / DRUŻYNY*
__________________________________________________________________________________
Dane dot. kandydata do nagrody:
1. Imię i nazwisko / nazwa drużyny:
….....................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania / siedziby, nr telefonu:
….....................................................................................................................................................
3. Miejsce i data urodzenia (nie dot. drużyny):
….....................................................................................................................................................
4. Nr PESEL, Nr NIP:
PESEL: …......................................... NIP: ….........................................
__________________________________________________________________________________
Dyscyplina wiodąca: ……………………………………………………………………………………………..
Informacja dot. całokształtu dotychczasowej działalności w klubie (należy podać od kiedy (rok),
lub w jakich latach).
….................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________________
Informacja o osiągnięciach, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane.
1. na poziomie krajowym i międzynarodowym:
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
2. na poziomie wojewódzkim:
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. na poziomie powiatowym:
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................
4. na poziomie lokalnym:
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________________
Uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego
znaczenie dla sportu:
….................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Informacja o zdobytych nagrodach w poprzednich latach.
….................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

….....................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

Zgoda kandydata:
Zgodnie z uchwała Nr XVII/123/2008 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 lutego 2008 roku w
sprawie przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom
sportowym, wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby / drużyny* jako kandydata do
otrzymania wyróżnienia lub nagrody Burmistrza Lubawy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
przyznaniem nagrody burmistrza sportowcom, trenerom, działaczom sportowym 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
…...............................................................……..

…...............................................................……...

(Miejsce, data)

(podpis kandydata/reprezentanta drużyny/opiekuna prawnego
osoby nieletniej)

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna – RODO
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 informuję,
iż:
1. Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Gmina

Miejska

Lubawa,

ul. Rzepnikowskiego 9A, 14 – 260 Lubawa.
2. Urząd Miasta Lubawa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt

do

Inspektora

Ochrony

Danych

Osobowych:

p.

Maciej

Grabowski

e-mail: iod@lubawa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) związanych z zawarciem i realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
c) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c RODO),
c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Miejska Lubawa oraz:
a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody - prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie
tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych oraz realizacji umowy głównej.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają
Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

…………………………………………
(podpis)

