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ZARZĄDZENIE NR 26120

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 16 lrwietnia20Ż0 r.

w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie stypendium

Wójta Gminy Bartniczka dla uzdolnionych sportowców.

Na podstawie art.30 ust. l ustawy z drua 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z Ż0I9 r. poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV/109/20 Rady Gminy Bartniczka z dnia

30 marca Ż020 r' w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy

Bartniczka dla uzdolnionych sportowców (Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom. Poz. 1841) zaruądzarrl

co następuje:

$ 1. określam wzór formularza wniosku o przyznanie stypendium dla uzdolnionych

sportowców stanowiący załącznik do nini ej sz e go zar ządzenia.

$ 2. Wykonanie Zatządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału oświaty' Kultury i

Sportu.

$3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiesła



Załącznik
do Zarządzenia Nr 26120
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

WNIOSEK O PRZYZNANANIE STYPENDIUM DLA UZDOLNIONYCH
SPORTOWCOW

za osiągnięcia w roku ......

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY:

1) Imię iNazwisko (Nazwa)

2) łdres zamieszkania (Siedziba)

3) Tetefon kontaktowy

IL DANE OSOBOWE ZAWODNIKA:

Nazwisko i imię zawodnika: Adres zamieszkania zawodnika:

Data i miejsce urodzenia: PESEL:

Tel. kontaktowy, e-mail:

Szkoła/uczelnia/praca :

Nr licencji zawodnika:

Nazwa banku i nr rachunku bankowego zawodnika:

Nazwa Klubu Sportoweg o l Zw iązkuz Adres siedziby Klubu/Związku :

Dyscyplina Spońowa: Konkurencja:



nI. oSIĄGNIĘCIA sPoRTowE ZAWoDNIKA

lv. ZAŁĄCZNIKI (kserokopie dokumentów potwierdzających udział
kserokopie dokumentów potwierd zający ch osi ągni ęte wyniki' zaświadczenie o
klubowej' zdjęcia medali, pucharów)

w zawodach,
przynależności

Lp.
Mistrzostwa

Świata,Igrzyska
Olimpijskie,

Paraolimoiiskie

Mistrzostwa
n---.^--.r-ur ulrJ

Mistrzostwa
n^t^t,!r ulslrl

Mistrzostwa
Województwa

Kujawsko-
Pomorskieso

Data i miejsce
rywalizacji-
osiągnięcie

haiete mieisce)
1.

2.

3.

4.

2.

J,

4.

5.

Do wnioskuzałączam ........ dokumenty/ówx) potwierdzającelych*) osiągnięcie przez
kandydata wyŻęj wymienionych wyników sportowych.

oświadczam, Że povłyŻsze dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie oś'"viadczam, iż a zmianach w stosunku do stanu faktycznego wy'nikającega z
wniosku zawiadomię komórkę merytoryczną Urzędu Gminy Bartniczka przed wypłatą
stypendium za miesiąc, w którym zaszłazmiana.

( miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)



oŚwrłocZENIE o wvnłżENIU ZGoDY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo.*ych zgodnie

zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia}7 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w nviązku z ptzetwarzanięm danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvły 95l46lWE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rczpatrzetia

wniosku o stypendium sportowe.

(data. podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Bartniczka,87-321
Bańniczka' ul. Brodnicka 8, telefon kontaktowy: 564936810, e_mail: ugb@data.pl jest Wójt
Gminy Bartniczka.
2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: insrrektor(a)cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu w ceiach rczpatrzenia wniosku o stypendium dia
uzdolnionych sportowców.
4. Dane osobowe będą ptzetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. odbiorcami PaniiPana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwatzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. osoba, której darte dotycząfi:raprawo do:
- Żądania dostępu do danych osobowych oruz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetw arzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momenciębęz wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozpotządzenia tj' Prezesa ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych
osobowych jest jednoznaczne z brakiem mozliwości ubiegania się o stypendium sportowe.
Ponadto informujemy, iŻ w zwiryku z przetwatzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
ptzetwarzaniu' w tym profilowaniu, o czym stanowi art' 22 ogólnego rczpotządzenia
c ochronie danych osobolrych.

podpis


