……………………………, dn. ………………………
(miejscowość)

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
(dane wnioskodawcy)

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Dział Kultury i Sportu

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
Na podstawie § 3 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 września 2016 roku w
sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość
stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe wnioskuję o przyznanie
stypendium sportowego dla :
Imię i nazwisko

Najwyższe osiągnięcie sportowe

Do wniosku należy dołączyć:
1.
2.
3.
4.
5.

Dane osobowe do podatku i ubezpieczeń
Oświadczenie stypendysty o posługiwaniu się numerem PESEL lub NIP
Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni wyższej
Dokument potwierdzający wynik sportowy
Dokument potwierdzający przynależność klubową

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

RODO
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO).
Tożsamość administratora
Prezydent Miasta Głogowa
Rynek 10, 67-200 Głogów
Dane kontaktowe
e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl
administratora
tel.: +48 767265401
Rynek 10, 67-200 Głogów
Dane kontaktowe inspektora
e-mail: iod@glogow.um.gov.pl
ochrony danych osobowych
tel.: +48 767265471
Realizacji spraw związanych z uzyskaniem
Cele przetwarzania
stypendium sportowego Prezydenta Miasta Głogowa.
Kategorie danych osobowych Imię nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe.
Podmiot wnioskujący: klub, osoba fizyczna.
Źródło danych

Podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych

Odbiorcy danych

Okres przechowywania
danych

Prawa podmiotów danych

Prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego

Informacja o dowolności lub
obowiązku podania danych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
tj. ustawy z dn.25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, uchwały Nr
XXVI/216/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września
2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za
osiągnięte wyniki sportowe.
Podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na
podstawie umów powierzenia, w szczególności: firmy prawnicze,
informatyczne. Pan/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wg kategorii
BE10 – zgodny z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych,
prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich
przetwarzania w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.
W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się
z inspektorem ochrony danych.
Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,
telefon: +48 22 531 03 00.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym –
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego. Brak podania danych skutkować będzie
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

