
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1058/2022 
 Burmistrza Miasta Giżycka 
 z dnia 22 grudnia 2022 roku 
 
 

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej 
 

……………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko kandydata) 

 
I. Dane kandydata 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………...…………………. 
Adres: miejscowość …………………………......……… ul. ……….……………...……...…… 
gmina …………………………….. powiat…………………...……….………………………. 
województwo ……………………………………………………………………….….…..…... 
tel. ……………………………… e-mail: …………………..……………….………………… 
NIP ………………………………. PESEL …………………………………….……………. 
Dyscyplina sportu uprawiana przez kandydata: …….………………………...…………….….... 
Klub: ………………………………………………….……………………………….………. 

 
II. Dane wnioskodawcy 
Nazwa wnioskodawcy ………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………...……………….. 
……………………………………………...………………………………………………….. 
Adres: miejscowość ………………………………. ul. ………………..……………………… 
gmina ……………………………..… powiat …………..…………………………………….. 
województwo …………………………………………………………………….……………. 
tel. ……………………………..……. e-mail: ………………………………………………… 
 
Oświadczenie wnioskodawcy: 
Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 
osoby, której dane podałem/am w części I i III wniosku, a dane te pozyskałem bezpośrednio lub 
pośrednio w celu złożenia niniejszego wniosku za zgodą tej osoby lub jej opiekuna prawnego. 
 
Poinformowałem/am osoby, które będą brały udział w gali wręczania nagród o tym, że udział w gali 
rozumie się jako wyrażenie zgody na bezpłatne publikowanie wizerunku w mediach społecznościowych 
organizatora, na stronie internetowej oraz w lokalnej prasie, w tym na portalach internetowych.  
 
 
Data …………….                                Podpis wnioskodawcy ……………………………… 

 
 

III. Informacja o osiągnięciach, za które nagroda może być przyznana 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
IV. Załączniki 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 



 
 
Strona 2 wniosku o nagrodę sportową 
 
Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 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)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ danych Pani/Pana dziecka jest Burmistrz Miasta 
Giżycka al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko. Można się z nam kontaktować w następujący sposób: listownie: 
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pocztą elektroniczną: urzad@gizycko.pl; telefonicznie: 87 732 41 50. 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Katarzyna Furmaniak, z-cą Izabela Kraśniewska, e-
mail: dpo@gizycko.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosków o nagrody sportowe, na podstawie: 
-  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwał Rady Miasta Giżycko oraz innych 
zapisów w regulaminach lub statutach, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e 
Rozporządzenia; 
Dane osobowe, tj. wizerunek, imię, nazwisko, funkcja, osiągniecia będą przetwarzane w 
związku z relacjonowaniem wydarzenia w wybranych mediach społecznościowych na 
podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jako zgodę na publikowanie tych 
danych uczestników i ich opiekunów/osób towarzyszących rozumie się udział w gali rozdania 
nagród. 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe wskazane we 
wniosku mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych 
mogą być: 
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
2) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), systemy IT, 
operatorzy pocztowi, baki i inni. 
5. Dane osobowe wskazane we wniosku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z 
przepisów prawa. 
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Pani/Pana przysługuje 
Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez 
Administratora. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość rozpatrzenia złożonego 
wniosku. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich. 
* 11. W przypadku przekazania danych przez osobę trzecią (art. 14 RODO), informujemy, iż źródłem 
danych jest wnioskodawca 
* dotyczy sytuacji, w której trener lub prezes klubu jest wnioskodawcą. 
 
 
 
 
 


