Załącznik do uchwały Nr XIX/75/2020
z dnia 17.12.2020 r.
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
Aleja Wyzwolenia 24
58-300 Wałbrzych
Wniosek
o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej
za osiągnięte wyniki sportowe
1. Wnioskodawca:
Nazwa
wnioskodawcy
Adres zamieszkania
lub siedziby
Telefon kontaktowy/
adres poczty
elektronicznej
2. Dane osobowe zawodnika:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania

W przypadku ucznia miejsce nauki
Telefon kontaktowy/
adres poczty
elektronicznej
Dodatkowo w przypadku kandydata niepełnoletniego dane dotyczące przedstawicieli
ustawowych/opiekunów prawnych
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy/
adres poczty
elektronicznej

Strona 1 z 5
Id: D7528B80-7235-4181-A017-0CBB9AD8C6BB. Uchwalony

Strona 1

3. Charakterystyka sportowa:
Uprawiana
dyscyplina/ dziedzina
Uprawiana
konkurencja
Przynależność
klubowa
Trener prowadzący
Członkostwo w
kadrze narodowej
Potwierdzenie przynależności klubowej przez klubu sportowego, uczniowskiego klubu
sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o których mowa § 2 ust. 2 pkt. 2 lit. b
uchwały (w przypadku osób zrzeszonych).
…………………………
Data, miejsce

……………………………………………………
pieczątka i podpis osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu władz

4. Spełnienie wymagań przez zawodnika1:
posiada aktualną licencję zawodniczą lub inny
dokument uprawniający do udziału w
zawodach sportowych zawodnika
spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
na
terenie
powiatu

stale
mieszka
wałbrzyskiego
jest zawodnikiem klubu sportowego, mającego
siedzibę i działającego na terenie powiatu
wałbrzyskiego.
osiągnął w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium wysokie wyniki
sportowe w tym co najmniej jeden z następujących:
zajął miejsce od I do V w Igrzyskach
Olimpijskich, Paraolimpijskich,
Mistrzostwach Świata, Uniwersjady,
Akademickich Mistrzostwach Świata lub
Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy
zajął miejsce od I do III w zawodach
sportowych rangi Mistrzostw Polski, Pucharu
Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
zobowiązał się do realizacji programu
szkoleniowego oraz do udziału w zawodach
zgodnie z tym programem;
1

Proszę wskazać: tak lub nie.
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5.

Lp.

Informacje o osiągnięciach
zajętego miejsca, terminu2:
Nazwa
miejsce zawodów

i

Termin
zawodów

sportowych

Dyscyplina

z

podaniem

Kategoria
wiekowa

rangi

zawodów,

Osiągnięcie

1.

2.

3.

4.

5.

1. Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym.
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem określającym zasady i tryb
przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych za osiągane wyniki
sportowe.
3. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego o
wszelkich okolicznościach mających znaczenie przy przyznawaniu i pozbawianiu
stypendiów, a w szczególności o zmianach dotyczących spełnienia kryteriów
przyznawanych stypendiów.
….…………………………………………………………………………
Data i podpis wnioskodawcy
Oświadczenia zawodnika
1. Oświadczam, że powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem określającym zasady i tryb
przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych za osiągane wyniki
sportowe.
3. Zobowiązuję się do realizacji programu szkoleniowego, udziału w zawodach sportowych
zgodnie z tym programem.
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego o
wszelkich okolicznościach mających znaczenie przy przyznawaniu i pozbawianiu
stypendiów, a w szczególności o zmianach dotyczących spełnienia kryteriów
przyznawanych stypendiów.
….………………………………………………………………………….
data i podpis zawodnika
2

Należy wypisać wyłącznie osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3 uchwały.
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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 stypendium, 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 i podpis zawodnika
Do wniosku należy dołączyć:
1. Potwierdzenie osiągniętych wyników przez zawodnika we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z
jego upoważnienia.
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego aktualną kartę zgłoszenia, licencję
lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych zawodnika.
3. W przypadku kandydata zrzeszonego w klubie sportowym mającego swoją siedzibę na
terenie powiatu wałbrzyskiego- aktualny wypis z KRS lub innego organu rejestrującego
klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, do
którego przynależy kandydat.

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 zawodnika
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Podpisy:
W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:
1. klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej:
podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym
dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi,
a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.
2. Zawodnik (osoba fizyczna), który osiągnął wysokie wyniki sportowe:
a) w przypadku zawodników(osób fizycznych) niepełnoletnich do 18 roku życia dokumenty podpisuje
zawodnik (osoba fizyczna) z rodzicem lub opiekunem prawnym;
b) w przypadku zawodników (osób fizycznych) pełnoletnich dokumenty podpisuje sam zawodnik (osoba
fizyczna).

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, Biuletynie 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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