
Prezydent Miasta Świętochłowice 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody/wyróżnienia  dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej 

WNIOSKODAWCA 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, związek sportowy, stowarzyszenie, klub sportowy) 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(adres wnioskodawcy) 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(kontakt telefoniczny, adres e-mail) 

 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY/WYRÓŻNIENIA 

1. Nazwisko i imię ..............................................................................................................................  

2. Data i miejsce urodzenia  .............................................................................................................. 

3. Adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

4. Dyscyplina sportu (konkurencja)  .................................................................................................. 

5. Klub sportowy  ............................................................................................................................... 

6. Nr telefonu  .................................................................................................................................... 

7. E- mail  ........................................................................................................................................... 

  



II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ WYCHOWANKÓW 

W ROKU UPRAWNIAJĄCYM DO WNIOSKOWANIA O PRZYZNANIE 

NAGRODY/WYRÓŻNIENIA  

1. Współzawodnictwo sportowe, osiągniecia wyników sportowych przez szkolonych zawodników  

lub wychowanków  

1.1 Współzawodnictwo międzynarodowe 

imię i nazwisko wychowanka: ..................................................................................................... 

nazwa zawodów .......................................................................................................................... 

zajęte miejsce ............................................................................................................................. 

ilość uczestników/drużyn (min. 12/8)  .......................................... TAK NIE (właściwe zaznaczyć) 

1.2 Współzawodnictwo krajowe: 

imię i nazwisko wychowanka: ..................................................................................................... 

nazwa zawodów .......................................................................................................................... 

zajęte miejsce ............................................................................................................................. 

ilość uczestników/drużyn (min. 12/8)  .......................................... TAK NIE (właściwe zaznaczyć) 

1.3 Współzawodnictwo regionalne 

imię i nazwisko wychowanka: ..................................................................................................... 

nazwa zawodów .......................................................................................................................... 

zajęte miejsce ............................................................................................................................. 

ilość uczestników/drużyn (min. 12/8)  .......................................... TAK NIE (właściwe zaznaczyć) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: w przypadku większej ilości osiągnięć należy je opisać osobno według powyższego schematu  



2. Osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta Świętochłowice 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych, Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). 

  ……………………………………………………. 

                                                         Podpis nominowanego 
                     trenera, działacza 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
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 (zwanym dalej rozporządzeniem 
2016/679) informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach jest: 

Prezydent Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
pod adresem poczty elektronicznej: iod@swietochlowice.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w celach: 
 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6. ust. 1 lit. c rozporządzenia 
2016/679); 

b) wykonywania zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
(art. 6. ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679); 

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami  (art. 6. ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679). 

W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub 
wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną 
przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie. 

5. W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom.                                   
W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji 
przepisy prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez 
Administratora danych osobowych, dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, 
wykonywanie lub dostarczanie systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, obsługa 
archiwalna, bankowa w zakresie realizacji płatności. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane 
będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju 
sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć. Urząd ma obowiązek przechowywania akt spraw w 
interesie publicznym. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, 
instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do 
załatwienia Pani/Pana sprawy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
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- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą    
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 
danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
przez Administratora, 
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom 
wynikającym z przepisów. 

9. Powyższe prawa można realizować kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 
10. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie 

przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam 
gdzie jest to obowiązkowe będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy, czy zawarcia umowy. 

12. Pani/Pana dane nie będą profilowane i nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
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Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Prezydent Miasta 

Urząd Miejski w Świętochłowicach, Ul. Katowicka 54 41 – 600 Świętochłowice 

tel. (32) 3491-800, email: um@swietochlowice.pl 

 

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: 

Mirosław Karwot, iod@swietochlowice.pl 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji. 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przetwarzanie w celu ………………………………………………………………... 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Rozporządzenie 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.  
Kodeks Cywilny (art. 23 i 24). 

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (kategorie odbiorców): 

Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania 
swoich obowiązków służbowych,  inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa lub 
stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

Dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i 
podatkowych przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 
 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 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. 

mailto:um@swietochlowice.pl
mailto:iod@swietochlowice.pl
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9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest (wybrać odpowiednio): 

 wymogiem ustawowym 

x warunkiem umownym 

       warunkiem udziału w procesie 

 

10. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: 

Brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będzie przeprowadzany 
proces profilowania. 

Wyrażenie zgody 
 

Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę:  

Data:  

Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Administratora danych i wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w wyżej wymienionym celu i zakresie. 

Podpis osoby wyrażającej zgodę:  

 


