
Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej  

w Murowanej Goślinie 
Nr XII/98/2015 

 z dnia 22 września 2015 r. 

 
 
 

WNIOSEK 
 

o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika za osiągnięty znaczący wynik sportowy  
 
 

Dane zawodnika 

Imię i nazwisko zawodnika …………………………………………….…………….………….…… 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………….……………………….…… 

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

Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………….……. 

Dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) ……………………………………………….......….…….. 

Uprawiana dyscyplina sportu ……………………………………………………………….……….. 

Klub sportowy (nazwa, adres, telefon, e-mail) ………………………....……………………….…. 

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

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

Imię i nazwisko aktualnego trenera ………………………………………….……………………… 

 

Informacja o osiągnięciach sportowych zawodnika w ostatnim roku 

Nazwa imprezy sportowej Miejsce 
imprezy 

Data Dyscyplina sportu Wynik 

     

     

     

     

 

Dodatkowe informacje: 

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

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

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

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

 



Plan startów i szkoleń obejmujący okres wnioskowanego stypendium: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Opinia właściwego związku sportowego: 

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

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

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

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

 

Dane wnioskodawcy: 

Nazwa klubu sportowego lub związku sportowego ……………………………………………..…. 

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

Adres …………………………………………………………….……………………………………… 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………… 

E-mail …………………………………………………………..………………………………….…… 

Imię i nazwisko osoby składającej wniosek w imieniu klubu lub związku sportowego 

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

Dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) …………………………………………………………….. 

 

Oświadczenie  

Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Burmistrza Miasta 

i Gminy Murowana Goślina o wystąpieniu okoliczności mogących mieć wpływ na 

wstrzymanie lub pozbawienie stypendium 

 

 

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

Miejscowość, data       Podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki: 
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe. 



Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) 

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, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1). Podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w celu uzyskania stypendia sportowego 

dla Pani/Pana, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.  

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac 

Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina. Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 

Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl 

Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa do ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo 

wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym 

czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) lub innymi szczegółowymi 

przepisami prawa.  

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani 

udostępniane organizacjom międzynarodowym. Na podstawie Pani/Pana danych nie nastąpi 

zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

Zapoznałam/em się z powyższą informacją: 

 

…………………………………………………………………….. 
podpis pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

 


