
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia 

dla zawodników lub drużyn za osiągnięte wyniki sportowe  

 

1. Imię i nazwisko/ nazwa drużyny …………………………………………………………………………………………… 

2. Dokładna data urodzenia…………………………………………………………………………………………………..….. 

3. Dokładny adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………..… 

4. Dyscyplina sportowa …………………………………………………………………………………………………………..… 

5. Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Nazwa reprezentowanego klubu/szkoły: ………………………………………………………………………………. 

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

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

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

7. Osiągnięte wyniki sportowe we wnioskowanym (minionym) roku kalendarzowym:  

(prosimy wskazać osiągnięcie, organizatora zawodów/rozgrywek, ich dokładną datę i miejsce 

rozegrania) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy:……………………………………………………………………………. 

Adres mailowy:…………………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………….. 

 

  

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

 Miejscowość, data    (czytelny podpis wnioskodawcy 

 



PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie            

o ochronie danych ) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy w Słupcy, ul. Powstańców Wlkp. 22 b, 62-400 Słupca. 

2) W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Słupcy, został wyznaczony Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 

elektronicznej iod.slupcamos@wp.pl lub pisemnie na adres Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego ul. Powstańców Wlkp. 22 b, 62-400 Słupca. Z Inspektorem Danych 

Osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych                          

z przetwarzaniem danych. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia pod nazwą „XXII Gala 

Sportu Powiatu Słupeckiego” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia      

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Dane osobowe będą udostępniane w celu organizacji wydarzenia, obsługi finansowej 

(numer kont bankowych, rozliczenia PIT) oraz dla celów promocyjnych związanych         

z działalnością Administratora. 

5) Odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych będą wyłącznie podmioty uprawnione                  

do uzyskania danych osobowych na podstawie regulaminów oraz przepisów prawa. 

6) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym 

przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści danych oraz 

możliwość ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo      

do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w wydarzeniu 

pod nazwą „XXIII Gala Sportu Powiatu Słupeckiego”. 

9) Pani/Pana/Dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych przez 

Administratora w celu realizacji wydarzenia pod nazwą „XXIII Gala Sportu Powiatu 

Słupeckiego”. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację utrwalonego wizerunku mojego/dziecka 

przez Administratora w przestrzeni publicznej. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów promocyjnych 

związanych z działalnością Administratora. 

 

 

 

 …………………………………………………………………….. 

 Data i podpis Pani/Pana lub Rodzica/Opiekuna prawnego 

mailto:iod.slupcamos@wp.pl

