
 

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

Dane wnioskodawcy 

(pełna nazwa Klubu lub imię i nazwisko osoby wnioskującej) 

 

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

(adres i numer telefonu) 

 

 

 

WNIOSEK  

o przyznanie Sportowej Nagrody Miasta Ozorkowa, Sportowego Wyróżnienia Miasta Ozorkowa 

za osiągnięte wyniki sportowe, prowadzenie szkoleń zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe  

KANDYDAT DO NAGRODY / WYRÓŻNIENIA*: 

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

Imię i nazwisko kandydata 

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

Data i miejsce urodzenia,  

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

Adres zamieszkania 

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

Nazwa banku i nr rachunku bankowego 

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

Nazwa klubu sportowego, w którym kandydat jest zawodnikiem, instruktorem lub trenerem 

UZASADNIENIE - informacja o osiągnięciach sportowych 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Miejsce i data złożenia wniosku                                   Podpis wnioskodawcy 

* właściwe podkreślić 



 

Oświadczenie 

 
Na podstawie 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: 

 

Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam
**

 zgodę na przetwarzanie: 

1.   □  moich danych osobowych - zaznacza pełnoletnia osoba, 

2. □ moich danych osobowych oraz danych osobowych zawodnika (zaznacza osoba zgłaszająca 

niepełnoletniego zawodnika - rodzic lub opiekun prawny), podanych we wniosku o przyznanie 

nagrody/wyróżnienia sportowego. 

  

□  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki zasad przyznawania Nagród i Wyróżnień za 

osiągnięte wyniki sportowe, prowadzenie szkoleń zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. 

 

□  Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o przyznanie nagród/wyróżnień za osiągnięcia sportowe są 

aktualne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia wniosku. 

 

□  Jestem świadomy/a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

………………………………                      

Data i czytelny podpis 
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

 

 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam** zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów 

informacyjnych, promocyjnych oraz na stronie internetowej www.umozorkow.pl zawierających mój 

wizerunek przez Urząd Miejski w Ozorkowie, dla celów promocyjnych miasta. 

 

 

Wyrażam / nie wyrażam** zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku wraz podaniem 

danych osobowych w związku z procedurą przyznania nagrody/wyróżnienia sportowego za osiągnięte 

wyniki sportowe. Jednocześnie przekazuję nieodpłatnie prawa autorskie i majątkowe. Jestem świadomy/a,  

że niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w Internecie, m.in: na stronie 

internetowej www.umozorkow.pl, w tym w mediach lokalnych i w prasie lokalnej.  

 

Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych w związku z przyznaniem 

nagrody/wyróżnienia sportowego za osiągnięte wyniki sportowe. Niniejszym zrzekam się wszelkich 

roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania mojego 

wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.  

 

 

Ozorków, dnia......................   

 

 

…………...................  

(czytelny podpis zawodnika) 

 

 

 

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

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)* 

 

 

 

*w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują odpowiednio rodzic lub opiekun prawny. 

** niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umozorkow.pl/
http://www.umozorkow.pl/


 

Klauzula informacyjna 

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 (dalej zwane „RODO”) 

uprzejmie informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ozorkowa, z siedzibą w Ozorkowie przy            

ul. Wigury 1. 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie jest Pan Piotr Banasiak, 

z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@umozorkow.pl, lub pisemnie na adres siedziby 

Urzędu Miejskiego w Ozorkowie ul. Wigury 1. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z procedurą przyznawania nagrody/wyróżnienia 

sportowego za osiągnięte wyniki sportowe. 

4)  Podanie danych osobowych we wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia sportowego jest dobrowolne, 

podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.a), lit.c) RODO, ustawa z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie oraz realizacja uchwały. Jednakże niepodanie danych, równoznaczne jest z brakiem 

możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia sportowego. 

5) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

6) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, 

a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach 

administracji publicznej. 

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie RODO, przysługuje  prawo dostępu do 

treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu 

wobec przetwarzanych danych oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych, Prawo do 

usunięcia, swoich danych przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie 

danych zostanie cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich usuniecie. 

9) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – przysługuje prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10) W przypadku gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

11) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania nagrody i wyróżnienia. 

12) Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania. 

 

Miejscowość……………. dnia…………… 

*Podpis………………………. 

 

* W przypadku gdy kandydat do nagrody/ wyróżnienia w dniu wypełniania wniosku nie ukończył 

16 lat wymagany jest podpis opiekuna prawnego. 

 

 


