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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/55/2020  Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17.09.2020 r. 
 
 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
Aleja Wyzwolenia 24 
58-300 Wałbrzych  

 
Wniosek 

o przyznanie nagrody dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe 
 

1. Wnioskodawca: 

Nazwa 
wnioskodawcy  

 

Adres   
 

Telefon kontaktowy  
 

E-mail   
 

 
 
2. Kategoria nagrody: 

Nazwa kategorii  Zaznaczyć x właściwą kategorię 

Najlepszy Młody Sportowiec – junior  

Najlepszy Sportowiec – senior  

Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny  

Najlepszy Trener  

Najlepszy Działacz Sportowy  

 

 

3. Dane osobowe kandydata: 

Imię i nazwisko  
 

Rok urodzenia  
 

Adres zamieszkania  
 

W przypadku 
ucznia -                   
miejsce nauki   

 
 

Telefon kontaktowy  
 

E-mail   
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4. Uzasadnienie wniosku:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Potwierdzenie przynależności klubowej przez klubu sportowego, uczniowskiego 
klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej (jeżeli dotyczy).  
…………………………    …………………………………………………… 
Data, miejsce  pieczątka i podpis osób upoważnionych do  składania 

oświadczeń woli w imieniu władz  
 
 
...............................................                            ................................................................. 
     miejscowość i data                                                         podpis wnioskodawcy  
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Do wniosku należy dołączyć: 
1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata na terenie powiatu 

wałbrzyskiego i/lub potwierdzenie przynależności klubowej przez klub sportowy, 
uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizyczne reprezentującego 
klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej. 
 

 
Oświadczenia kandydata 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku  
utrwalonego na zdjęciach oraz filmach, które zostaną wykonane w trakcie gali 
wręczenia listów gratulacyjnych/innej uroczystości przez Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego w związku z przyznaniem nagród, w tym na jego udostępnienie na 
stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl oraz mediom w celu promocji sportu 
i rekreacji. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielona jest nieodpłatnie 
i nie jest ograniczona czasowo. 

 
….……………………………………….                                                                                                                                                                              
data, miejsce i podpis kandydata 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych Powiat Wałbrzyski, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

         Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon, 

adres email, miejsce nauki przez Administratora, którym jest Powiat Wałbrzyski, Al. 

Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych, w celu realizacji procedury przyznania 

stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe/ 

przyznania nagrody sportowej i wyróżnienia w celu późniejszej archiwizacji.  

 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ zostałem  poinformowana/ 

poinformowany  o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych 

osobowych w dowolnym momencie. 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu 
nagrody lub wyróżnienia/stypendium.  
 
 

….……………………………………………………                                                                                                                                                                                  
data, miejsce i podpis kandydata 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na 
podstawie obowiązku wynikającego z art. 13  ust. 1 i 2 RODO (przetwarzanie 

w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) 
 

- Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 
Wałbrzych.  
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: Adres e-mail: 
s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, Nr telefonu: 74 84 60 611. Adres do korespondencji: Al. 
Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych. 
- Podstawa prawna przetwarzania danych: 
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest 
przeprowadzenie procedury przyznania stypendium sportowego. 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze jakim jest przyznanie i przekazanie nagrody sportowej /stypendium 
sportowego. Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 roku i sporcie. 
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
- Dane będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po 
roku, w którym realizowane było zadanie publiczne.  
- Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  
- Nie przysługuje Pani/Panu:  
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
-  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy zewnętrznych systemów 
informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters 
Kluwer), podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa,  Poczta Polska. Dane mogą zostać 
udostępnione na stronie internetowej Powiatu Wałbrzyskiego, Biuletyn Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora 
narusza przepisy RODO.  
- Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do 
wnioskowania o stypendium sportowe/nagrodę sportową/wyróżnienie.   
- Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
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