
 Załącznik do Regulaminu w sprawie 

 szczegółowych zasad, trybu 

 przyznawania, rodzaju i wysokości 

 nagród sportowych 
 
 
 
 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 
 
 

Dane wnioskodawcy: 
 

1. Imię i nazwisko/nazwa: 

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

2. Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość): 
 

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

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

Dane zawodnika: 
 

1. Imię i nazwisko: 

………………..………………………………………………………………… 
 

2. Adres zamieszkania ( ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, 

miejscowość): 
 

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

……………………………………………………………………………….... 
 

3. PESEL  ……………………………..………………..………………..……… 

 

Osiągnięcia zawodnika uprawniające do nagrody sportowej: 
 

Dyscyplina sportowa: 

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

 

Wyniki sportowe: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

podpis Wnioskodawcy 
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Do składanego wniosku należy dołączyć: 

1) kopie* dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki sportowe;  
2) kopię* pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy 

wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym, tj. oryginalną prezentatą 

Urzędu Skarbowego lub przy rozliczaniu elektronicznym pierwsza strona PIT-u 

rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy z wygenerowanym numerem 

dokumentu oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), przy 

czym numer identyfikacyjny dokumentu UPO musi być zgodny z numerem 

dokumentu wygenerowanym na PIT, przy przesłaniu PIT-u pocztą tradycyjną 

potwierdzenie nadania przesyłki wraz z pierwszą stroną PIT-u – lub innego 

dokumentu potwierdzającego odprowadzanie składek na rzecz gminy Radzymin.   
 

‘* kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu.  
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                                                                                     Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie  

                                                                                      nagrody za osiągnięte wyniki portowe 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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. Urz. UE L 119, s.1) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informujemy, że: 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach przyznania 

nagród za osiągnięte wyniki sportowe w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin jest 

Burmistrz Radzymina z siedzibą przy pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-

mail: iod@radzymin.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do dopełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dopełnienia obowiązków 

wynikających z regulaminu w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania, rodzaju 

i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uniemożliwi weryfikację danych osoby biorącej udział w procesie 

oceny zgłoszonych wniosków. 

7. Dane mogą być udostępniane przez Burmistrza Radzymina podmiotom upoważnionym 

do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

8. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych. 

10. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych celem profilowania. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Radzymina moich 

danych osobowych, wyłącznie na potrzeby przyznania nagród za osiągnięte wyniki 

sportowe przez Burmistrza Radzymina. 

 

……………………………………………………………………….………………… 

miejscowość, data, podpis zawodnika 

 (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica) 
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Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie  

                                                  nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 

 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA/ RODZICA 

 
1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.   
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie mojego wizerunku/ 

wizerunku mojego dziecka* przez gminę Radzymin lub przez inne podmioty na 

jego zlecenie w celu promocji działań w zakresie przyznania nagrody sportowej 

Burmistrza Radzymina za osiągnięte wyniki sportowe. Oświadczam, że niniejszej 

zgody udzielam nieodpłatnie.  
3. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i mam nieograniczony/a w zdolności do 

czynności prawnych oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją 
rozumiem. 

 

 

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

miejscowość, data, podpis zawodnika 

(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica) 
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