Załącznik
do Regulaminu przyznawania
nagród Wójta Gminy Kolbudy za
wybitne osiągnięcia sportowe
Nr wniosku/ data wpływu……………………………….

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY KOLBUDY
ZA WYBITNE OSIĄGNIECIA SPORTOWE

I.

DANE WNIOSKODAWCY
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
(Imię i Nazwisko/nazwa klubu, związku lub stowarzyszenia sportowego/adres/telefon/email

II. DANE KANDYDATA DO NAGRODY;
Imię i Nazwisko:
Data urodzenia:
PESEL:
Adres zamieszkania:

Numer rachunku
bankowego, na który ma
zostać przekazana nagroda
Urząd Skarbowy właściwy
dla rozliczenia
podatku/adres
Telefon kontaktowy:

Informacje dotyczące
zdobytych osiągnięć
sportowych, za które
nagroda ma być przyznana
(uzasadnienie)

III. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZDOBYTE OSIĄGNIĘCIA:
1)
2)
3)
4)
5)
……………………………
Miejscowość i data

………………………….
podpis Wnioskodawcy

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
danych – Urząd Gminy Kolbudy z siedzibą 83-050 Kolbudy ul. Staromłyńska 1, celem
uzyskania stypendium Wójta Gminy Kolbudy m Wójta Gminy Kolbudy za wyniki w
nauce dla uzdolnionych uczniów.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
…………………………..
(czytelny podpis)

Klauzula zgody na kontakt telefoniczny i sms
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
danych – Wójta Gminy Kolbudy z siedzibą 83-050 Kolbudy ul. Staromłyńska 1, celem
uzyskania stypendium Wójta Gminy Kolbudy za wyniki w nauce dla uzdolnionych
uczniów.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
…………………………..
(czytelny podpis)

Klauzula zgody na kontakt elektroniczny (e-mail)
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
danych – Wójta Gminy Kolbudy z siedzibą 83-050 Kolbudy ul. Staromłyńska 1, celem
uzyskania stypendium Wójta Gminy Kolbudy za wyniki w nauce dla uzdolnionych
uczniów
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
…………………………..
(czytelny podpis)

….…………………………………
Data i miejsce

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka/ osoby dorosłej*
w celach uzyskania stypendium Wójta Gminy Kolbudy
za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów
Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na:
- nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie i przetwarzanie danych
osobowych w zakresie Wizerunku przez Wójta Gminy Kolbudy zwanego Administratorem,
w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku za pośrednictwem strony internetowej
www.kolbudy.pl, https://pl-pl.facebook.com/kolbudy/ oraz mediach zewnętrznych
w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie przyznawania
stypendiów.
- Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i na zasadach
określonych w niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez
Administratora, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęcia
załączonego do niniejszej zgody, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na
jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na
wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany
i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach
określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez moją osobę,
- Administrator może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu
udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie Wizerunku.
- Podaję dane dobrowolnie, nieodpłatnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą,
- Zapoznałem(am) się z treścią informacji o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………… ………….…………..
Dane dziecka (imię, nazwisko, numer PESEL)

…….…….…………………………………………
Data i podpis dziecka/rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83050 Kolbudy,
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został powołany
inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisemnie: Urząd
Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, e-mail: iod@ug.kolbudy.pl lub
telefonicznie: 530-072-074.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendium szkolnego,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 90 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom
odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): podmiotom świadczącym asystę
techniczną oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat od zaprzestania
korzystania z pomocy licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym
zaprzestano korzystania z pomocy. W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana
dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Gdańsku do kategorii
archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy
Kolbudy przez okres 25 lat, liczony analogicznie, a następnie zostaną przekazane do
Archiwum Narodowego.
6) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
7) Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

