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Wnioski o stypendia i nagrody sportowe.

Wojt Gminy Jasienica informuje, ze zgodnie z uchwatq Rady Gminy Jasienica Nr
Vl/26/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie szczegotowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajow i wysokosci stypendiow sportowych,
nagrod i wyroznieh dla osob fizycznych, ktore osiqgnQty wysokie wyniki we
wspotzawodnictwie mi^dzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwatq Rady
Gminy Jasienica NR XXVI/385/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr
Vl/26/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie szczegotowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajow i wysokosci stypendiow
sportowych, nagrod i wyroznieh d!a osob fizycznych, ktore osiqgn^ty wysokie wyniki
we wspotzawodnictwie miQdzynarodowym lub krajowym, w terminie do dnia 31
stycznia 2022 roku mozna sktadac wnioski o przyznanie stypendium sportowego na
2022 rok oraz nagrod i wyroznieri za osiqgniQcia w roku 2021.

Wniosek powinien zawierac nast^pujqce informacje:

1. Imi^ i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt staty zawodnika, datQ i
miejsce urodzenia, nazw? i adres klubu sportowego zrzeszajqcego zawodnika/ nr
telefonu kontaktowego.

2. Opini^ klubu sportowego zrzeszajqcego zawodnika o wywiqzywaniu si^ przez
zawodnika z wykonywania obowiqzku reprezentacji kraju lub macierzystego klubu
sportowego na zawodach sportowych.

3. Poswiadczenie klubu sportowego o przynaleznosci zawodnika do klubu i
uprawianiu w tym klubie okreslonej dyscypliny sportu.

4. Opis wyniku sportowego we wspotzawodnictwie mi^dzynarodowym lub krajowym
osiqgni^ty przez zawodnika, zgodnie z wymienionq uchwatq „ § 1 ust. 2 pkt 1) w roku
przyznania stypendium lub w roku poprzednim osiqgn^ta wysoki wynik sportowy/
uzyskujqc 1, II, III miejsce/ we wspotzawodnictwie mi^dzynarodowym lub krajowym,"
(Potwierdzenie w postaci zdj^c pucharow, medali, kopii dyplomow, linkow do stron
zwiqzanych z tymi wydarzeniami, rankingow z wynikami).
5. Zobowiqzanie klubu sportowego zrzeszajqcego zawodnika do informowania Wojta
Gminy o okolicznosciach skutkujqcych wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium
sportowego.



Z wnioskiem maze wystqpic zawodnik lub klub /osoby upowaznione do sktadania
oswiadczeh woli w imieniu wtadz klubu.

Informacja o rozpatrzeniu przez Wojta wnioskow zostanie zamieszczona na stronie
www.jasienica.pl, w terminie do dnia 18 lutego 2022 roku.

W zatqczeniu przyktadowy wniosek do wykorzystania.

Jasienica, dnia 3 stycznia 2022 r.
WOJIT;
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WNIOSEK 0 PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO/NAGRODY

Dane osobowe zawodnika

Imi^ i nazwisko sportowca,

Adres zameldowania na pobyt staly,

Data i miejsce urodzenia.

Telefon kontaktowy, e-mail

Nazwa i adres klubu sportowego zrzeszaj^cego zawodnika

Telefon kontaktowy, e-mail.

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku gdy zawodnik nie jest
petnoletni)

Imi^ i nazwisko

Adres do korespondencji,

Telefon kontaktowy, e-mail,
Opis wyniku sportowego we wspolzawodnictwie mi^dzynarodowym lub krajowym
osi^gni^ty przez zawodnika, zgodnie w w/w/uchwal^ „ § 1 ust 2 pkt 1) w roku
przyznania stypendium lub w roku poprzednim osi^gn^la wysoki wynik sportowy/
uzyskuj^c I, II, III miejsce/ we wspolzawodnictwie mi^dzynarodowym lub krajowym,"



Z wnioskiem maze wyst^pic zawodnik lub klub /osoby upowaznione do sktedania
oswiadczen woli w imieniu wtadz klubu/.

dot^czyc kopie dyplomow, material zdj^ciowy w postaci zdj^c pucharow, medali,
linkow do stron zwi^zanych z tymi wydarzeniami, rankingow z wynikami

Zalqczniki:

1. Opini? klubu sportowego zrzeszaj^cego zawodnika o wywi^zywaniu si^ przez
zawodnika z wykonywania obowi^zku reprezentacji kraju lub macierzystego klubu
sportowego na zawodach sportowych.

2. Poswiadczenie klubu sportowego przynaleznosci zawodnika do klubu i uprawianiu
w tym klubie okreslonej dyscypliny sportu.

3. Zobowi^zanie klubu sportowego zrzeszaj^cego zawodnika do informowania Wojta
Gminy o okolicznosciach skutkuj^cych wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium
sportowego.

Oswiadczam, ze:
1. Wszystkie dane zawarte we wniosku i zlozonej dokumentacji 34 zgodne ze stanem
faktycznym.
2. Wyrazam zgod^ na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz
podanie do publicznej wiadomosci faktu przyznania stypendium sportowego.

Data i czytelny podpis skladaj^cego wniosek



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zwiqzku z obowiqzkami okreslonymi w art. 13 Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego J Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) dalej: RODO informuj'Q, ze:

Tozsamosc i dane
kontaktowe
administrators

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Wojt Gminy Jasienica. Informacje o przetwarzaniu danych mozna
uzyskac w Urz^dzie Gminy w Jasienicy, Jasienica 159, 43-385 Jasienica.

Dane kontaktowe

inspektora ochrony
danych

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktorym mozna si? skontaktowac we wszystkich
sprawach dotyczqcych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiqzanych z przetwarzaniem
danych: telefonicznie - nr tel.: 33/472 62 45, mailowo - e-mail: barbara.taton@iasienica.pl lub listownie pod adresem
Administratora.

Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

Dane osobowe sq przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o stypendia i nagrody sportowe w zwiqzku z
wykonywaniem przez administratora zadari realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wtadzy publicznej
powierzonej administratorowi, art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzqdzenia 2016/679 RODO w zwiqzku z obowiqzujqcymi
przepisami tj. uchwatg Rady Gminy Jasienica Nr XXVI/385/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwafy
Nr Vl/26/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie szczegotowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajow i wysokosci stypendiow sportowych, nagrod i wyroznieri dla osob fizycznych, ktore
osiggnqty wysokie wyniki we wspotzawodnictwie mi^dzynarodowym lub krajowym. Nr telefonu oraz adres e-mail jest
przetwarzany na podstawie Paristwa zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych Odbiorcami danych mogg bye organy i podmioty wytqcznie na podstawie obowiqzujqcych przepisow prawa oraz
ustugodawcy na podstawie zawartych umow powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcg danych jest
Rekord Sl Sp. z o.0., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biata w zwiqzku ze wsparciem i asystq technicznq systemow
informatycznych, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe. Elan S.C. ul. Pifsudskiego 42/1, 43-300 Bielsko-Biata w
zwiqzku z zafozeniem i utrzymaniem kont na serwerze internetowym oraz cztonkowie Komisji Zdrowia Sportu i Spraw
Spotecznych.

Przekazanie danych
osobowych dp
paristwa trzeciego lub
organizacji
mi^dzynarodowej

Paristwa dane nie b^dq przekazywane do paristwa trzeciego ani do organizacji mi^dzynarodowych.

Okres

przechowywania
danych

Dane b^dq przetwarzane przez okres niezb^dny do rozpatrzenia wniosku a nast^pnie archiwizowane zgodnie z
Rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych,

rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych.

Prawa podmiotow
danych oraz prawo
wniesienia skargi do
organu nadzorczego

W zwiqzku z przetwarzaniem Paristwa danych osobowych majq Paristwo prawo dost^pu do tresci swoich danych,
prawo do ich sprostowania, usuniQcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych. Paristwa prawa mogq podlegac ograniczeniom zgodnie z przepisami RODO. Przystuguje Paristwu

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uznaj?
Paristwo, ze przetwarzanie Paristwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacje o prawie
do cofni^cia zgody
w dowolnym
momencie

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa si^ na podstawie wyrazonej przez Panstwa zgody, majq Paristwo
prawo do cofni^cia zgody wdowolnym momencie bez wpfywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przedjej cofni^ciem.

Informacja o
dowotnosci tub

obowiqzku podania
danych

Podanie danych osobowych przez wnioskodawc^ jest wymogiem zapisow rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 8
stycznia 2002 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wnioskow. Niepodanie danych osobowych skutkowac bqdzie
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia zgodnie z zapisami w/w rozporzqdzenia. Podanie adresu e-mail oraz nr
telefonu jest dobrowolne.

Informacje o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji

Paristwa dane nie podlegajq profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


