
(formularz wypełnić drukowanymi literami)

Wnioskodawca:

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

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

telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………..………..

WNIOSEK O PRZYZNANIE 

□ NAGRODY
* □ WYRÓŻNIENIA

*
 

ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE 
DLA TRENERÓW

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO NAGRODY LUB WYRÓŻNIENIA WRAZ Z DANYMI DO
ROZLICZEŃ

1. Imię i nazwisko

2. Data urodzenia

3. Pełny adres zamieszkania

4. PESEL

5. Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który 
ma zostać przekazana nagroda**

6. Dane właściciela rachunku bankowego wskazanego 
w punkcie 5 (imię, nazwisko oraz pełny adres przypisany 
do rachunku) **

7. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla 
celów rozliczenia podatku

* odpowiednie zaznaczyć
** wypełnić w przypadku ubiegania się o przyznanie nagrody

 
 Zarejestrowano:

..............................................................................
miejscowość, dnia

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Gniew

Pl. Grunwaldzki 1
83-140 G n i e w

 



II. Uzasadnienie wniosku:
(Opis osiągnięć trenera w sportach indywidualnych i zespołowych przez zawodników we współzawodnictwie
wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym zawodników z terenu Gminy Gniew)

Pouczenie:
a) Należy wymienić tylko te wyniki sportowe, które osiągnięto w roku poprzedzającym złożenie wniosku
oraz spełniają wymagania określone w Uchwale Nr XLV/323/18 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 lutego
2018 r. 

b)  Załączniki  do  wniosku  winny  imiennie  dokumentować  osiągnięcie  przez  kandydata  wyników
wymienionych we wniosku.
c)  Wszystkie  załączone  kopie  dokumentów  winny  być  poświadczone  przez  wnioskodawcę  za  zgodność
z oryginałem.

Do wniosku  załączam ………. dokumenty/ów) potwierdzające/ych) osiągnięcie  przez  kandydata  wyżej
wymienionych wyników sportowych. 



III. W celu  umożliwienia  realizacji  niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich
danych osobowych zgodnie z:
1. Rozporządzeniem 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.
2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.)

...................…............…..…..………....……………
(Data i czytelny podpis trenera)

….........................................................
(Data i czytelny podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 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 „RODO”) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew jest:
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew.
2. W sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  z  Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Gniew, pl. Grunwaldzki 1, pok. nr 105, 83-140 Gniew,
tel. (58) 530-79-73. 
3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia
za wysokie wyniki sportowe dla trenerów.
4. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z  uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5.  Postawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora. 
7.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1)  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  możliwości  ich  poprawiania,  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania,  a  także -  w przypadkach przewidzianych prawem -  prawo do usunięcia  danych i  prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
2)  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku,  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa
się  z  naruszeniem  przepisów  powyższego  rozporządzenia  tj.  Prezesa  Ochrony  Danych  Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

...................…................…..…..……………………
(Data i czytelny podpis  wnioskodawcy)
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KARTA INFORMACYJNA
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA     

ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE DLA TRENERÓW

PODSTAWA PRAWNA: 
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1263 z późn. zm.)
 Uchwała  Nr  XLV/323/18  Rady  Miejskiej  w  Gniewie  z  dnia  28  lutego  2018  r.  w  sprawie

ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień za
wysokie wyniki sportowe.

 Uchwała Nr XLVIII/342/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nowej treści §5 w załączniku do Uchwały
Nr  XLV/323/18 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
 kserokopię dokumentu potwierdzającego udział w zawodach
 kserokopię innych dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki sportowe

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: 
 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie 

OPŁATY:
 Nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 Wnioski składa się w terminie do 31 stycznia każdego roku.

PROWADZĄCY SPRAWĘ: 
 Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie (parter), tel. 058 535 22 55 w. 159

TRYB ODWOŁAWCZY: 
            Nie dotyczy

POBRANIE WNIOSKU:
 Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Gniew www.gniew.pl i w Biuletynie Informacji 

Publicznej www.bipgniew.pl 
 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w  Gniewie
 Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy w  Gniewie

UWAGI:
W  jednym  roku  zawodnik  lub  trener  może  otrzymać  tylko  jedną  nagrodę  nawet  w  przypadku
osiągnięcia przez zawodnika lub trenera dwóch lub więcej wyników sportowych.
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