Załącznik do Regulaminu przyznawania nagród Wójta
Gminy Zbrosławice za wybitne osiągnięcia artystyczne i
sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice

Wójt Gminy Zbrosławice
woj. śląskie
ul. Oświęcimska 2
42-674 Zbrosławice

Wnioskodawca
………………………..………………………………………
(nazwisko i imię lub nazwa stowarzyszenia)
adres zameldowania lub siedziba
…………………..……………………………………………
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)
adres do korespondencji
………………………..………………………………………
(jeśli jest inny niż podany powyżej)
telefon
………………………..………………………………………
(stacjonarny, komórkowy)
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Wniosek o przyznawanie nagród Wójta Gminy Zbrosławice
za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla
mieszkańców Gminy Zbrosławice

I . Dane osobowe kandydata do nagrody:
1. Nazwisko .....................................................................................................................................
2. Imiona ..........................................................................................................................................
3. Adres zameldowania ...................................................................................................................
4. Telefon kontaktowy ......................................................................................................................
5. Nazwa klubu sportowego, nazwa szkoły, uczelni lub zakładu pracy...........................................
......................................................................................................................................................

II. Informacja o osiągnięciach uprawniających do wnioskowania o nagrodę w roku ........:

Id: 636C20AE-187A-4D78-9327-E3DC913D2DBE. Podpisany

Strona 2

III. Oświadczenia:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie nagrody za
wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice do celów związanych z
obsługą tego wniosku.
……………………………………
podpis zawodnika
2. a) Oświadczenie wypełniane przez uczestnika pełnoletniego:
Oświadczam, że zamieszkuję na terenie gminy Zbrosławice, gdzie koncentruję swoje sprawy życiowe i
zamierzam pozostać na stałe. Jednocześnie zobowiązuję się do wskazania jako miejsca odprowadzania mojego
podatku dochodowego urzędu skarbowego:
…………….................................................
(nazwa urzędu ,miejscowość)
……………………………………
podpis zawodnika

2. b) Oświadczenie wypełniane przez opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego:
Ja niżej podpisany/-na ………………………........……………..….. oświadczam, że wraz ze stale
zamieszkującym ze mną dzieckiem ……………………..........………….., nad którym przysługuje mi władza
rodzicielska, zamieszkuję na terenie gminy Zbrosławice, gdzie koncentruję swoje sprawy życiowe i zamierzam
pozostać na stałe. Jednocześnie zobowiązuję się do wskazania urzędu skarbowego:
............................................................
(nazwa urzędu ,miejscowość)
…………………………………
podpis opiekuna prawnego

V. Załączniki:
1. dokumenty (oryginały) potwierdzający osiągnięty wynik wydany przez organizatora.
Zbrosławice, dnia ……………………….……………….
……………….……………….
podpis wnioskodawcy
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB
ZGŁASZAJĄCYCH I KANDYDATÓW DO PRZYZNAWANIA NAGRÓD WÓJTA GMINY
ZBROSŁAWICE
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE I SPORTOWE DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY ZBROSŁAWICE
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej jako RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674
Zbrosławice;
2) kontakt do inspektora ochrony danych –inspektor@odocn.pl, tel. 602762036;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia i przyznania nagród Wójta Gminy
Zbrosławice za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice, na podstawie
art. 6 ust. 1 a i e RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie zgłaszania kandydatur i do momentu przyznania
nagród. Dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem 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;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (dotyczy
przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu;
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana narusza przepisy RODO;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane;
9) Podanie danych osobowych jest konieczne do zgłoszenia kandydatury do przyznawania nagród Wójta
Gminy Zbrosławice za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice;
10) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osób nagrodzonych w
postaci: imię, nazwisko, wizerunek, mogą być publikowane na stornie internetowej Urzędu Gminy
Zbrosławice, w mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej.

Id: 636C20AE-187A-4D78-9327-E3DC913D2DBE. Podpisany

Strona 4

UZASADNIENIE
Zmiana załącznika spowodowana jest wprowadzenie nowej klauzuli informacyjnej oraz ograniczeniem
potrzebnych danych zbieranych od wnioskodawców.
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