WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MIASTA BEŁCHATOWA
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Bełchatów, dnia …………………………. 201…. r.

Część A (wypełnia zawodnik)
1. Nazwisko i imię

2. Adres zamieszkania na terenie Miasta Bełchatowa

3. tel. kontaktowy

4. e-mail

5. Data urodzenia
6. Dyscyplina

7. Konkurencja

Część B (wypełnia klub sportowy, szkoła, związek sportowy, stowarzyszenie)
1. Nazwa

2. Siedziba

3. tel. kontaktowy

4. e-mail

5. Numer KRS

6. NIP

7. Dyscyplina

8. Konkurencja
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Część C (oświadczenia)
1. Niniejszym oświadczam/y, że
Na podstawie 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) – dalej zwane Rozporządzenie
2016/679;

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie:
1.
2.

moich danych osobowych – zaznacza pełnoletni zawodnik,
moich danych osobowych oraz danych osobowych zawodnika (zaznacza osoba zgłaszająca niepełnoletniego
zawodnika - rodzic lub opiekun prawny), podanych we wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia Miasta
Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe.
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia Miasta Bełchatowa za wybitne
osiągnięcia sportowe, są aktualne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia wniosku.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Bełchatów, dnia………………………………

………………………………………………………
(czytelny podpis zawodnika)

………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

*

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

Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku
Oświadczam, że wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek przez
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki1, 97-400 Bełchatów, dla celów promocyjnych miasta.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku wraz podaniem danych osobowych w zakresie:
imienia i nazwiska, w związku z procedurą przyznania nagrody i wyróżnienia Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia
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.belchatow.pl, w serwisie społecznościowym facebook, w tym w mediach lokalnych i w prasie lokalnej. Mój
wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji,
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
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Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych w związku z przyznaniem mi przez Miasto
Bełchatów nagrody i wyróżnienia Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe.
Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu
wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

Bełchatów, dnia………………………………

………………………………………………………
(czytelny podpis zawodnika)

………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

*

* w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują odpowiednio rodzic lub opiekun prawny.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Miasto Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400
Bełchatów.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e- mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM
lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatówtel. 44/733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą
na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki
1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
4. Podane dane we wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu związanym z procedurą przyznania nagrody i wyróżnienia. Dane w zakresie: imię,
nazwisko, dyscyplina, konkurencja oraz wysokość przyznanej nagrody będą zamieszczane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa, na stronie www.bip.belchatow.pl. Ponadto dane w zakresie wizerunku wraz
z podaniem imienia, nazwiska, dyscypliny, konkurencji oraz wysokości przyznanej nagrody rozpowszechnianie będą
przez opublikowanie w internecie, na stronie internetowej: www.belchatow.pl, w serwisie społecznościowym
facebook, w tym w mediach lokalnych i w prasie lokalnej. Dane osobowe w zakresie nr telefonu i adres poczty e-mail
wykorzystane będą w celach kontaktowania się w ramach niniejszej procedury.
5. Podanie danych osobowych we wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia
sportowe jest dobrowolne, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.a), lit.c) Rozporządzenia
2016/679, ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz realizacja uchwały nr XXXVII/331/17 Rady Miejskiej
w Bełchatowie z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Jednakże niepodanie danych, równoznaczne jest z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody
i wyróżnienia Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe.
6. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w ramach
porozumień o współadministrowaniu, w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo
dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych w ramach
świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Ponadto dane będą przetwarzane przez
uprawnionych pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa.
7. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych na podstawie Rozporządzenia 2016/679, przysługują mi
następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do moich danych osobowych,
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prawo żądania sprostowania moich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania moich danych
osobowych.
9. W przypadku gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679,
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Bełchatów, dnia………………………………

………………………………………………………
(czytelny podpis zawodnika)

………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)*

* W przypadku osób niepełnoletnich zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych podpisują
odpowiednio rodzic lub opiekun prawny.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach - Art.81 i 83.
4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
5. Uchwała nr XXXVII/331/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe.

……………………………………………..
czytelny podpis zawodnika
lub przedstawiciela ustawowego (np. rodzica)
w przypadku zawodników niepełnoletnich

…………………………………………
czytelny podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji klubu, szkoły, związku sportowego,
stowarzyszenia wraz z pieczątkami
(reprezentacja zgodnie z wypisem z właściwego
rejestru sądowego np. KRS lub np. wyciągu z ewidencji)

Załączniki:
1) potwierdzenie osiągnięć sportowych wydane przez właściwy związek sportowy oraz
potwierdzenie przynależności klubowej zawodnika lub jej brak,
2) kserokopia aktualnego wypisu z właściwego rejestru klubu sportowego lub innej ewidencji
poświadczona za zgodność z oryginałem,(nie dotyczy klubów zarejestrowanych w KRS),
3) inne nie wymagane obowiązkowo (wymienić jakie np. komunikat z zawodów)
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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