
                 Załącznik do Zarządzenia  nr 1007/2014 
        Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 
        23 stycznia 2014r.   
  
                                          WNIOSEK  O PRZYZNANIE   
 
           

       -   stypendium sportowego* 
 -   nagrody za osiągnięte wyniki sportowe* 
 -   wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe * 

 
I. Informacja o wnioskodawcy (wypełnia zgłaszający) 
 
1. Wnioskodawca   

 

2. Adres wnioskodawcy  
 
ulica ……………………………………………………………………  nr  …………………………………  
kod pocztowy ……………………………. 
miejscowość ……………………………......................... nr telefonu................................................... 
nr faksu ……………………………..  e-mail  …………………………………………………………...... 
 

 
   3. Status prawny wnioskodawcy: 

 

 
II. Informacja o osobie, której ma być przyznane stypendium , nagroda lub wyróżnienie 
sportowe  
 
 
1. Nazwisko  kandydata: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Imię   kandydata: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Imiona rodziców : 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 

4. Data i miejsce urodzenia:  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Adres zamieszkania  

 
ulica ……………………………………………………………………  nr  …………………………………  
kod pocztowy ……………………………. 
miejscowość …………………………………………………….. gmina ……………………………..   
powiat ………………………………………. 
 

 
  6.  Adres do korespondencji: 

 
ulica ……………………………………………………………………  nr  …………………………………  
kod pocztowy ……………………………. 



miejscowość …………………………………………………….. gmina ……………………………..  
powiat ………………………………………. 
nr telefonu  ………………………………………………… nr faksu ……………………………..  e-mail  
………………………………………….. 
 

   7. NIP:        ���-��-��-���         

   8. PESEL:  �����������         

   9. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  10. Uprawiana dyscyplina sportu (podać od kiedy):  

 

 
   11. Miejsce pracy/szkoła (podać adres): 

 

 
 
  12. Informacje  dotyczące  osiągnięć  za które  stypendium , nagroda lub wyróżnienie sportowe   ma      

być przyznane. 

   (Uzasadnienie – osiągnięcia za okres 12 miesięcy  poprzedzających  złożenie wniosku)  

   ................................................................................................................................................................. 

   .................................................................................................................................................................. 

   
................................................................................................................................................................... 

   
................................................................................................................................................................... 

   .................................................................................................................................................................. 

   
................................................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................................................... 

   
................................................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................................................... 

   
................................................................................................................................................................... 

 
 



     13. Nazwa banku  i numer rachunku  bankowego, na który należy przesłać stypendium, nagrodę lub 
     wyróżnienie sportowe.  

 
…………………………………………………………………………………………………..............................
.................................................................................................................................................................. 

 ��  ����  ����  ����  ����  ����    

  ����      

 
OŚWIADCZENIE 

 

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno- prawnej i dyscyplinarnej za podanie 
nieprawdziwych danych, oświadczam,że podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze 
stanem faktycznym. 

    2. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych zawartych we 
wniosku dotyczącym przyznania  stypendium, nagrody lub wyróżnienia  sportowego  dla osób  
osiągających wysokie wyniki sportowe zgodnie z ustawą  z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn .zm.) 

…...............................…..................................................                                                               

miejscowość, data, czytelny podpis 

* niepotrzebne skreślić 

UWAGA! Do informacji o istotnych osiągnięciach należy dołączyć: 

 

1.  Kserokopie dokumentów potwierdzające opisane powyżej osiągnięcia wyników sportowych, 
poświadczone za zgodność  z oryginałem. 

2.  Oświadczenie klubu sportowego o przynależności sportowca do wskazanego we wniosku klubu 
sportowego (jeżeli należy do klubu sportowego). 

3.  Dokumenty potwierdzające posiadanie przez w/w aktualnej licencji zawodniczej, klasy sportowej 
(jeżeli zawodnik posiada licencję). 

4.  Oświadczenie do celów podatkowych. 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 
Gminę Świebodzice na potrzeby rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania stypendiów sportowych, 

nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuje się, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Świebodzice  z  siedzibą 
w Świebodzicach ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice.

2. Wszelkie  kwestie  dotyczące  danych  osobowych  można  kierować  na  adres  e-mail  : 
iod@swiebodzice.pl  lub  tel.  :  74-666-95-02  bądź  listownie  na  adres:  ul.  Rynek  1  58-160 
Świebodzice

3. Pani  /Pana  dane  będą  przetwarzane  w  celu  przyznania  stypendium,  nagrody  i  wyróżnienia  za 
osiągnięte wyniki sportowe
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  wynikającym  z  Uchwały 
Nr  XLVI/275/2013  Rady  Miejskiej  w  Świebodzicach  z  dnia  27  listopada  2013  r.  w  sprawie 
ustanowienia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz tryb ich przyznawania i pozbawiania.

4. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 
archiwalnych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będę udostępniane innym podmiotom. Lista osób, którym przyznano 
stypendium, nagrodę i wyróżnienie za osiągnięte wyniki sportowe, podlega ogłoszeniu na stronie 
internetowej miasta Świebodzice.

6. Przysługuje  Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania  lub ograniczenia 
przetwarzania.  Aby  skorzystać  z  powyższych  praw  należy  skontaktować  się  z  administratorem 
danych ( dane kontaktowe w punkcie 2).

Prawo wniesienia skargi do organu:
Przysługuje Pani/Panu  także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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