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

…………………………

(pieczęć wnioskodawcy zgłaszającego kandydata/ imię i nazwisko osoby zgłaszającej)

(data złożenia wniosku)

WNIOSEK
o przyznanie wyróżnienia dla zawodnika
za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2019
w kategorii dzieci i młodzież szkolna, wyróżniający się sportowiec z GKS „Myśliwiec” oraz open*

I. Dane wnioskodawcy
1........................................................................................................................................................................................................
( nazwa stowarzyszenia sportowego , siedziba lub imię i nazwisko osoby zgłaszającej)

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon)

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( e-mail )

II. Dane osobowe kandydata do wyróżnienia**
1.

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

2.

Data urodzenia .....................................................................................................................................................................

3.

Adres zamieszkania ..............................................................................................................................................................

4.

Telefon kontaktowy kandydata ............................................................................................................................................

III. Osiągnięcie sportowe kandydata uprawniające do wnioskowania o przyznanie w/w wyróżnienia
Lp.

Nazwa zawodów / rozgrywek
oraz miejsce rozegrania zawodów

Data rozegrania
zawodów

Miejsce medalowe

1.

IV. Inne osiągnięcia sportowe zawodnika uzyskane w 2019 roku
Lp.
1.

2.

Nazwa zawodów / rozgrywek
oraz miejsce rozegrania zawodów

Data rozegrania
zawodów

Miejsce medalowe

3.

V. Krótka charakterystyka kandydata do wyróżnienia

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

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

......................................................................................
( podpis kandydata )
*

niepotrzebne skreślić
** załącznik obowiązkowy: oświadczenie kandydata

Załącznik do wniosku o przyznanie nagrody

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku tj. imienia
i nazwiska, numeru PESEL adresu zamieszkania/zameldowania i adresu e-mail w zakresie niezbędnym do
realizacji zadania dotyczącego przyznawania wyróżnień za wysokie wyniki sportowe Wójta Gminy
Tuchomie w dziedzinie kultura fizyczna. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego
imienia i nazwiska w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku oraz wykorzystanie mojego
wizerunku w materiałach promocyjnych z GALI SPORTU 2019. Jednocześnie oświadczam, że
zapoznałem(łam) się z treścią wniosku.

………………………………………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………………………
Czytelny podpis kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Tuchomie, reprezentowane przez Wójta Gminy, z siedzibą w
Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77 – 133 Tuchomie.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@tuchomie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Realizacja ustawowego obowiązku wynikającego z art. 31
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom, jak Urząd Skarbowy, organizator Gali Sportu, media społecznościowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do
treści danych, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

………………………………………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………………………
Czytelny podpis kandydata

