WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO MIASTA SOSNOWCA
UWAGA:
1. Wniosek należy wypełnić komputerowo bądź czytelnie pismem drukowanym, w każdej pozycji wniosku.
2. Jeżeli którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy osoby fizycznej, która osiągnęła wynik sportowy wskazany
w § 2 Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów
Sportowych Miasta Sosnowca (dalej: „kandydat”), lub wnioskodawcy, należy wpisać: „nie dotyczy”.

Prezydent Miasta Sosnowca
za pośrednictwem
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41 – 200 Sosnowiec
Informacja o wnioskodawcy1:
Imię i nazwisko:
....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ulica ............................................................................................. nr ........................................
kod pocztowy ........... – .................... miejscowość ..............................................................
3. Dane kontaktowe:
nr telefonu ....................................................... e – mail ........................................................
I
1.
2.

II
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Informacja o kandydacie:
Imię i nazwisko:
....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ulica ............................................................................................. nr ........................................
kod pocztowy ........... – .................... miejscowość ..............................................................
Dane kontaktowe:
nr telefonu ....................................................... e – mail ........................................................
PESEL:
....................................................................................................................................................
Nazwa i adres siedziby podmiotu prowadzącego działalność sportową zrzeszającego kandydata:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Informacja na temat stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe pobieranych przez kandydata
z innych źródeł (należy podać nazwy fundatorów oraz terminy pobierania stypendiów):
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Informacja o osiągniętym wyniku sportowym2:
Nazwa zawodów, miejsce
.................................................................................................................................
i termin rozegrania zawodów3: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Nazwa organizatora zawodów: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Kategoria wiekowa,
3.1. senior5
w której kandydat osiągnął
3.2. młodzieżowiec5
wynik sportowy4:
3.3. junior5
III
1.

1
2
3
4
5

Wniosek składa pełnoletni kandydat lub przedstawiciel ustawowy małoletniego kandydata. Nie wypełniać w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnoletni
kandydat.
Należy podać jeden wynik sportowy, biorąc pod uwagę Regulamin przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiący
załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta
Sosnowca.
Należy podać pełną, oryginalną nazwę zawodów, bez używania skrótów, nazewnictwa potocznego itp.
Dotyczy sportów innych niż sport elektroniczny.
Zaznaczyć właściwe.
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Dyscyplina sportu/tytuł
w sporcie elektronicznym,
w której/którym kandydat
osiągnął wynik sportowy:
5. Wynik sportowy osiągnięty
przez kandydata:
4.

3.4. junior młodszy5
3.5. kadet5
3.6. młodzik5
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6.1. powołania do kadry narodowej przez polski związek sportowy 6;
6.2. współzawodnictwa sportowego organizowanego i prowadzonego
przez międzynarodową organizację sportową lub na zlecenie
międzynarodowej organizacji sportowej, do której należy polski związek
sportowy6;
6.3. współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski
w danym sporcie organizowanego i prowadzonego przez polski związek
sportowy6;
6.4. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – mistrzostw Polski
w kategorii: junior młodszy6;
6.5. współzawodnictwa sportowego organizowanego zgodnie
z regułami ustanowionymi przez polski związek sportowy 6;
6.6. powołania przez organizatora współzawodnictwa w sporcie
elektronicznym6.
6.7. współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych6, 7.

6.

Wynik sportowy osiągnięty
w ramach:

IV

Nazwa i adres siedziby podmiotu prowadzącego działalność sportową, dla którego został
osiągnięty wynik sportowy8:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że informacje podane we wniosku są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem przyznawania i pozbawiania Stypendiów
Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020
Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych
Miasta Sosnowca (Dz.Urz. Woj. Śl. 2020, poz. 6483) i w całej rozciągłości go akceptuję.
Sosnowiec, dnia ........................................

.............................................................................
(podpis pełnoletniego kandydata
lub przedstawiciela ustawowego małoletniego kandydata)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja
niżej
podpisana/podpisany
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
moich/mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką prawną, to jest na wykorzystanie:
– imienia i nazwiska,
– wizerunku,
– informacji na temat osiągniętych wyników sportowych,
– informacji na temat zrzeszających podmiotów prowadzących działalność sportową
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41
w celu i w zakresie niezbędnym dla prowadzenia działań promujących Stypendium Sportowe
6
7
8

Zaznaczyć właściwe.
Dotyczy wyniku sportowego, o którym mowa w §2 ust. 3 Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów
Sportowych Miasta Sosnowca
Należy wypełnić, jeżeli wynik sportowy został osiągnięty dla podmiotu prowadzącego działalność sportową innego niż podmiot prowadzący działalność
sportową zrzeszający kandydata.
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Miasta Sosnowca zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
Sosnowiec, dnia ........................................

.............................................................................
(podpis pełnoletniego kandydata
lub przedstawiciela ustawowego małoletniego kandydata)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (dalej: RODO)
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych/i danych osobowych Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej
pod Pani/Pana opieką prawną jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu
przy ul. 3 Maja 41. W imieniu Administratora działa Dyrektor. Może Pani/Pan uzyskać informacje
o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych/i danych osobowych Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej
pod Pani/Pana opieką prawną pod wskazanym wyżej adresem.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
pod adresem poczty elektronicznej: iod@mosir.sosnowiec.pl.
3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe
Przetwarzanie Pani/Pana danych/i danych Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką
prawną odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO w celu przyznania i finansowania stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, co jest zadaniem realizowanym w interesie
publicznym przez Administratora na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy o sporcie oraz na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wydania decyzji w sprawie przyznania/odmowy przyznania świadczenia,
co jest obowiązkiem ciążącym na Administratorze na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego. Przetwarzanie Pani/Pana danych/i danych Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej
pod Pani/Pana opieką prawną odbywa się także w celu wypełnienia ciążącego na Urzędzie Miejskim
w Sosnowcu, któremu przekażemy Pani/Pana dane osobowe/i dane osobowe Pani/Pana dziecka/osoby
pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną, obowiązku dokonania wypłaty świadczenia zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 1 pkt 4), ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 4 ust. 2 lit. n
i art. 6 ust. 1 pkt 7), ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 125
oraz art. 125a ust. 4, 4a i 4b) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 ust. 1
oraz art. 31-35 i 39). Przetwarzanie Pani/Pana danych/i danych Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej
pod Pani/Pana opieką prawną odbywa się także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu wypełnienia
obowiązków wynikających z wyżej wymienionych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych/i danych Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką
prawną odbywa się także na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO, to znaczy wyrażonej przez Panią/Pana zgody
na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/lub Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej
pod Pani/Pana opieką prawną – to jest: wizerunku, imienia i nazwiska, informacji na temat osiągniętych
wyników sportowych, informacji na temat zrzeszających podmiotów prowadzących działalność sportową.
Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką
prawną będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla promocji Stypendium Sportowego Miasta
Sosnowca. Przetwarzanie danych obejmuje:
- przechowywanie przez Administratora niniejszego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz o zapoznaniu się z treścią niniejszej klauzuli,
- rozpowszechnianie danych dotyczących stypendysty, to jest: wizerunku, imienia i nazwiska, informacji
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na temat osiągniętych wyników sportowych, informacji na temat zrzeszających podmiotów prowadzących
działalność sportową na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i Administratora, profilu
Administratora na portalu społecznościowym Facebook, w każdy sposób, w jaki publikowane
lub rozpowszechniane będą informacje o Stypendium Sportowym Miasta Sosnowca, a w szczególności
na stronie Administratora w zakładce poświęconej prezentacji stypendystów, w informacjach prasowych
kierowanych przez Administratora do środków publicznego przekazu.
4. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich
niepodania
Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych/i danych osobowych Pani/Pana dziecka/osoby
pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie poda Pani/Pan danych,
nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana wniosku o przyznanie świadczenia (zastrzeżenie
to nie dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do promocji
Stypendium Sportowego Miasta Sosnowca).
5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe
Pani/Pana dane/i dane Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieka prawną
będą
udostępniane
podmiotom
upoważnionym
na
podstawie
przepisu
prawa
lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Dane osobowe będą udostępniane
poprzez stronę internetową Administratora: www.mosir.sosnowiec.pl, Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:
www.sosnowiec.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook, jak również przekazane środkom
publicznego przekazu. Pana/Pani dane osobowe/i dane osobowe Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej
pod Pani/Pana opieką prawną zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, który zleci wypłatę
świadczenia za pośrednictwem banku obsługującego jednostkę, zgłosi Panią/Pana/Pani/Pana dziecko/osobę
pozostającą pod Pani/Pana opieką prawną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz odprowadzi należne
zaliczki na podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego.
6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe/i dane osobowe Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką
prawną będą przechowywane w okresie wskazanym przepisami prawa. Okres przechowywania danych
osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dokumentacja przechowywana jest w archiwum zakładowym przez 10 lat, następnie podlega ekspertyzie,
którą przeprowadzają właściwe archiwa państwowe dla ewentualnego dokonania zmiany kwalifikacji
archiwalnej tej dokumentacji. W związku z tym, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami pobierającymi stypendium
sportowe (ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych), Administrator jest zobowiązany przechowywać listy
płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru
emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy lub 10 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym: 1) ubezpieczony zakończył pracę u danego płatnika składek, w przypadku
ubezpieczonego zgłoszonego u danego płatnika składek do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r.; 2) został
złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (art. 125a ust. 4, 4a i 4b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych/i danych osobowych Pani/Pana dziecka/osoby
pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu
do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu
oraz prawo przenoszenia danych, a także cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami
RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych /i danych osobowych Pani/Pana dziecka/osoby
pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje
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Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
9. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe/i dane osobowe Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką
prawną nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie
jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób,
których dane dotyczą.

Załączniki:
1. Informacja na temat osiągniętego przez kandydata wyniku sportowego, wystawiona przez:
1.1. polski związek sportowy lub organizatora współzawodnictwa sportowego – dotyczy wyniku sportowego, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3 Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia
Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca, osiągniętego przez kandydata niezrzeszonego w podmiocie prowadzącym
działalność sportową,
1.2. polski związek sportowy lub organizatora współzawodnictwa sportowego lub podmiot prowadzący działalność sportową
i zrzeszający kandydata – dotyczy wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3 Regulaminu przyznawania
i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020
Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca,
osiągniętego przez kandydata zrzeszonego w podmiocie prowadzącym działalność sportową,
1.3. organizację pozarządową działającą w obszarze sportu elektronicznego lub organizatora współzawodnictwa w sporcie
elektronicznym – dotyczy wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu przyznawania i pozbawiania
Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca, osiągniętego
przez kandydata niezrzeszonego w podmiocie prowadzącym działalność w obszarze sportu elektronicznego,
1.4. organizację pozarządową działającą w obszarze sportu elektronicznego lub organizatora współzawodnictwa w sporcie
elektronicznym lub podmiot prowadzący działalność w obszarze sportu elektronicznego i zrzeszający kandydata
- dotyczy wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów
Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca, osiągniętego przez kandydata
zrzeszonego w podmiocie prowadzącym działalność w obszarze sportu elektronicznego
zawierająca w szczególności dane dotyczące spełnienia przez wynik sportowy wymogów, o których mowa
w § 2 Regulaminu przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 550/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych
Miasta Sosnowca.
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