
Załącznik do Uchwały nr 107/20 

Rady Gminy Władysławów z dnia 12 lutego 2020 roku 

  

WNIOSEK  

o przyznanie stypendium sportowego 

finansowanego ze środków budżetu Gminy Władysławów   

dla: 

 

 

 

................................................................ 
(imię i nazwisko osoby fizycznej – zawodnika) 

 

................................................................ 
dyscyplina) 

 

 

 

1. WNIOSKODAWCA 

1.1.Pełna nazwa lub imię i 

nazwisko:………………………………………………………………………………….............

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

1.2. KRS (jeśli dotyczy):……………………............................................................................... 

1.3. Dokładny adres: …................................................................................................................ 

tel. ………………………………………..................................................................................... 

e-mail: …………………………….............................................................................................. 

1.4. Trener klubowy .……………………………………………………………………............ 

 

2. OSOBA FIZYCZNA - ZAWODNIK 

2.1.Imię i nazwisko: ………………………………….……………………………………........ 

2.2. Adres zamieszkania: …......................................................................................................... 

tel. ………………………………………..................................................................................... 

2.3. Imiona rodziców - ojca:……………………………… matki: …........................................ 

2.4. Data urodzenia....................................................................................................................... 

2.4. PESEL: ………………………………………….................................................................. 

2.5. Klub sportowy zawodnika: 

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



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

2.6. Szkoła, do której uczęszcza zawodnik................................................................................... 

3. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE OSOBY FIZYCZNEJ - ZAWODNIKA W ROKU 

POPRZEDZAJĄCYM PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO (ZE WSKAZANIEM 

OSIĄGNIĘTEGO MIEJSCA W ZAWODACH, MIEJSCE I DATĘ ZAWODÓW, 
MISTRZOSTW, IGRZYSK, OLIMPIAD ITP.) 
…...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ...........................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................Należy podać tylko te osiągnięcia, które kwalifikują do 

ubiegania się o stypendium zgodnie z uchwałą Rady Gminy Władysławów. 
 
4.  UZASADNIENIE WNIOSKU 

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

5.  OPINIA WŁAŚCIWEGO KLUBU SPORTOWEGO, W KTÓRYM TRENUJE OSOBA 

FIZYCZNA - ZAWODNIK 

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

6.  OŚWIADCZENIA: 
 

Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Władysławów 

o okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium 

sportowego 

            

                                       …………………………………… 
                        (podpis osoby fizycznej - zawodnika) 
 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz podanie do publicznej 

wiadomości faktu przyznania stypendium sportowego. 

 

 

…………………………………… 
           (podpis osoby fizycznej - zawodnika) 

 

 

 

Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wójta Gminy 

Władysławów o okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie 

stypendium sportowego. 

                       

 

                            ……………………………..……..                  
            ( podpis i pieczątka wnioskodawcy) 
 
 

 

7.  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia       

27 kwietnia 2016 roku
1
 zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Władysławów,        

ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą 

elektroniczną na adres e-mail: ug@wladyslawow.pl, telefonicznie pod numerem        

63 279 50 03 lub tradycyjnie pocztą na adres wskazany powyżej.  

2. Inspektorem danych osobowych jest wyznaczony pracownik gminy dostępny            

pod nr tel. 63 280 46 47  lub adresem e-mail: iod@wladyslawow.pl. 

3. Podane Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przyznania i wypłacania 

stypendium sportowego. Zgodnie z RODO art.6 ust. 1 lit. c, czyli niezbędnym do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione 

na podstawie przepisów prawa.  

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

międzynarodowej.  

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji 

kancelaryjnej
2
 oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.  

                                            
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie osób fizycznych w związku  

z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. U. 
UE.L.2016.119.1) 

mailto:ug@wladyslawow.pl
mailto:iod@wladyslawow.pl


7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, usunięcia              

lub ograniczenia przetwarzania.  

8. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

naruszają przepisów prawa.  

9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, 

Pan/Pani mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych             

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonymi przepisami jest 

obowiązkowe, ich niepodanie może skutkować wezwaniem do usunięcia braków      

lub pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.   

11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie 

wobec nich profilowania.   

 

 
 
Data i miejscowość złożenia wniosku:........................................................................................ 
 

 
 
 
 

...............................................                                                                   .............................. 
     (pieczęć i podpis  wnioskodawcy)                                                          (podpis osoby fizycznej - zawodnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instytucji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011r.  



 

    
 

Opinia Komisji Stypendialnej 
 
…........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................... 
 
 

Władysławów, dnia ......................................... 
 

 
Podpisy Członków Komisji Konkursowej 

 

 

1. ..................................................... Przewodniczący 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

 

 

 
 

 


