WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE
I.
DANE ORGANIZACJI SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK1
(proszę wypełnić drukowanymi literami)
Nazwa organizacji:
Adres organizacji:
Dane kontaktowe (telefon i/lub e-mail)

II.
DANE KANDYDATA DO NAGRODY
(proszę wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko zawodnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania zawodnika (gmina, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy)

Dane kontaktowe zawodnika (telefon i/lub e-mail). W przypadku osoby niepełnoletniej dane kontaktowe
opiekuna.

Nazwa i adres klubu sportowego kandydata (w przypadku przynależności do klubu)

Uprawiana dyscyplina sportowa (konkurencja)

Kategoria wiekowa
(w roku osiągnięcia wyniku)

Imię i nazwisko trenera klubowego

III.
Dane kandydata do nagrody niezbędne do wypłaty nagrody (konieczne w przypadku przyznania
nagrody):
PESEL

Nr konta bankowego:

Właściciel rachunku bankowego: …………………………………………………………………..
Adres i nazwa urzędu skarbowego:…………………………………………………………………..
1

Należy wypełnić, jeżeli wniosek składa organizacja. Zgodnie z § 4 Regulaminu wnioskodawcą może być: klub sportowy,
okręgowy związek sportowy, Podlaska Federacja Sportu, inne organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury
fizycznej.

IV.

Informacja o osiągnięciach sportowych w roku 2019 2

Lp.

Nazwa zawodów

Miejsce i data zawodów

Dyscyplina

Konkurencja

Uzyskane
miejsce

V.

Potwierdzenie wyników sportowych określonych w pkt. IV przez właściwy okręgowy
związek sportowy lub, w przypadku braku właściwego okręgowego związku sportowego,
przez właściwy polski związek sportowy.
W przypadku braku możliwości wypełnienia punktu V. wniosku można załączyć osobne
zaświadczenie (okręgowego lub polskiego związku sportowego) potwierdzające wyniki
sportowe określone w pkt. IV.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

…....................................................
(pieczęć okręgowego związku sportowego lub polskiego związku sportowego)
i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji związku

Data:

Podpis Wnioskodawcy 3:

……………….

………………………………….

2

Należy podać tylko te wyniki, które kwalifikują kandydata do otrzymania nagrody, tj. wyniki sportowe określone
w § 2 ust. 1 Regulaminu.
3

W przypadku osoby fizycznej czytelny podpis. W przypadku organizacji pieczęć organizacji oraz podpis
osoby/ osób upoważnionych do reprezentacji.

Załącznik do wniosku:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

2. Oświadczenia kandydata do nagrody:

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych (art. 233 § 1
kodeksu karnego) oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych
osoby ubiegającej się o nagrodę, której jestem rodzicem bądź opiekunem prawnym,
zawartych we wniosku.
 Administratorem danych osobowych dotyczących kandydata do nagrody jest Zarząd
Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1);
 Dane osobowe kandydata do nagrody będą przetwarzane wyłącznie w celach
związanych z przyznaniem nagród za osiągnięte wyniki sportowe; dane w zakresie
imienia i nazwiska zostaną umieszczone na portalu informacyjnym województwa
podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl;
 Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania;

.........................................................................
(podpis pełnoletniego zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego, gdy zawodnik nie jest pełnoletni)

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 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 (zwanego dalej RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie
reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549,
e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl , http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ ,
2. Administrator wyznaczył pana Roberta Kursę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony
Danych (IOD), z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty
elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl ,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dorocznych Nagród
Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz
za osiągnięcia w działalności sportowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz
uchwały Nr XXXIV/319/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca
2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród
sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz.1275);
4. Pani/Pana
dane
osobowe
będą
ujawniane
osobom
upoważnionym
przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę
informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację

publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją
lub publikowane na stronie www.wrotapodlasia.pl ,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Departamencie Edukacji, Sportu
i Turystyki przez okres 2 lat a następnie zostaną przekazane do archiwum
zakładowego na okres 10 lat zgodnie z przepisami prawa,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją
ich niepodania jest brak możliwości wnioskowania o przyznanie nagrody,
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO,
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.

