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Wniosek o przyznanie  

stypendium sportowego za wysokie osiągnięcia sportowe/ 

nagrody dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe /  

nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 
(podkreślić właściwe) 

 

 

1. Dane wnioskodawcy/ imię i nazwisko lub nazwa klubu sportowego/szkoły/uczelni, adres 

zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail/ 

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

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

 

2. Dane osobowe kandydata do stypendium sportowego/nagrody  /imię , nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu/ 

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

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

 

3. Informacja o osiągnięciach sportowych: 

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

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

 

4.  Uzasadnienie wniosku 

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

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

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

. 

 

 

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

 /Podpis kandydata      Podpis wnioskodawcy 

 lub jego przedstawiciela ustawowego/                                               

                        
 

Wymagane załączniki: 

1) kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo zawodnika w klubie sportowym, jeżeli wnioskodawcą 

jest klub sportowy; 

2) poświadczony za zgodność z oryginałem dokument wydany przez właściwy organ potwierdzający 

uzyskanie wyniku uprawniającego do stypendium sportowego lub nagrody; 

3) oświadczenie dla celów podatkowych; 

4) oświadczenie zawodnika zobowiązujące do niezwłocznego powiadomienia Zarządu Powiatu Łowickiego 

o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 5 Uchwały Nr LV/336/2018 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 29 października 2018 roku; 

5) w przypadku nagrody dla trenera lub instruktora dokument potwierdzający uprawnienia. 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych wnioskodawców 

 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 

(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanym „Rozporządzeniem”: 

1)  administratorem danych osobowych wnioskodawców jest Starostwo Powiatowe  

w Łowiczu z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz; 

2)  administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym wnioskodawcy mogą się 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: 

iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.  

3)  dane osobowe wnioskodawców przetwarzane są w celu przyznania i wypłacania stypendiów 

sportowych oraz nagród za wysokie osiągnięcia sportowe dla zawodników oraz trenerów 

prowadzących szkolenia zawodników, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz Uchwałą  

Nr LV/336/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie 

stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie osiągnięcia sportowe, na podstawie 

art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

4)  podanie danych osobowych przez wnioskodawców ma charakter dobrowolny, ale jest 

niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej; w przypadku, gdy podanie danych 

regulują przepisy prawa, ich podanie jest obowiązkowe; 

5)  dane osobowe wnioskodawców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą podlegały przekazywaniu do państwa trzeciego 

poza obszar Unii Europejskiej;  

6)  dane osobowe wnioskodawców mogą być przekazywane innym organom i podmiotom 

wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

7)  dane osobowe wnioskodawców będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika  

nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140); 

8)  wnioskodawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz  

ograniczenia przetwarzania;  

9)  wnioskodawcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych naruszałoby przepisy Rozporządzenia.  
 

 

Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości.      

            

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

        (data i podpis) 
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Załącznik Nr 1 

do Wniosku o przyznanie stypendium sportowego za 

wysokie osiągnięcia sportowe/nagrody dla zawodników 

za wysokie osiągnięcia sportowe/ nagrody dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników 

 

 

Oświadczenie dla celów podatkowych 

 

Dane osobowe: 

 

Nazwisko.........................................................  

I Imię ................................................................. 

II Imię............................................................................. 

 

Obywatelstwo............................................ 

Miejsce urodzenia................................................................... 

 

Data urodzenia................................................................ 

Nr PESEL.......................................................... 

 

NIP........................................ 

 

Imię ojca................................................................ 

Imię matki.................................................................. 

 

Miejsce  zamieszkania: 

Kod Pocztowy.................................................. 

Miejscowość.................................................................... 

 

Powiat........................................................................... 

Ulica.................................................................... 

 

Nr domu...................................................................  

Nr mieszkania.......................................................... 

 

Urząd skarbowy (nazwa i 

adres)............................................................................................................... 

 

Rachunek bankowy trenera/ zawodnika lub jego przedstawiciela ustawowego 

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

 

W przypadku zmiany którejkolwiek z wyżej wymienionych danych personalnych, w  

szczególności informacji dotyczących danych do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, 

zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zarządu Powiatu Łowickiego. 

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

     /Data i podpis  trenera/ zawodnika lub jego przedstawiciela ustawowego/ 
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Załącznik Nr 2 

do Wniosku o przyznanie stypendium sportowego za 

wysokie osiągnięcia sportowe/nagrody dla zawodników 

za wysokie osiągnięcia sportowe/ nagrody dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

Ja niżej podpisany.............................oświadczam, że w przypadku otrzymania stypendium 

za wysokie wyniki sportowe zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zarządu 

Powiatu Łowickiego o wystąpieniu okoliczności w § 5 Uchwały Nr LV/336/2018 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 29 października 2018 roku.         

 

 

 

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

        /Data i podpis zawodnika lub jego przedstawiciela ustawowego/  
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Załącznik Nr 3 

do Wniosku o przyznanie stypendium sportowego za 

wysokie osiągnięcia sportowe/nagrody dla zawodników 

za wysokie osiągnięcia sportowe/ nagrody dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników 

 

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany.............................oświadczam /podkreślić właściwe kryterium określające wysokość stypendium 

sportowego/:  

 

• Jestem/ zawodnik jest uczniem lub studentem 

• Nie kontynuuję nauki oraz z tytułu zatrudnienia osiągam co najmniej minimalne 

wynagrodzenie za pracę 

• Nie kontynuuję nauki, nie jestem zatrudniony lub z tytułu zatrudnienia nie osiągam 

minimalnego wynagrodzenia za pracę 

 

 

 

 

 

 

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

/data i podpis zawodnika lub jego przedstawiciela ustawowego/ 
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Załącznik Nr 4 

do Wniosku o przyznanie stypendium sportowego za wysokie 

osiągnięcia sportowe/nagrody dla zawodników za wysokie osiągnięcia 

sportowe/ nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 

 
Oświadczenie zawodnika/trenera prowadzącego szkolenie zawodnika o zapoznaniu się z informacjami 

dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych  

w Starostwie Powiatowym w Łowiczu 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 

(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanym „Rozporządzeniem”: 

10)  administratorem danych osobowych zawodników i trenerów jest Starostwo Powiatowe  

w Łowiczu z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz; 

11)  administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym zawodnicy i trenerzy mogą się 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: 

iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.  

12)  dane osobowe zawodników i trenerów przetwarzane są w celu przyznania i wypłacania 

stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie osiągnięcia sportowe dla zawodników oraz 

trenerów prowadzących szkolenia zawodników, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz Uchwałą  

Nr LV/336/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie 

stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie osiągnięcia sportowe, na podstawie 

art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

13)  podanie danych osobowych przez zawodników i trenerów ma charakter dobrowolny, ale jest 

niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej; w przypadku, gdy podanie danych 

regulują przepisy prawa, ich podanie jest obowiązkowe; 

14)  dane osobowe zawodników i trenerów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą podlegały przekazywaniu do państwa trzeciego 

poza obszar Unii Europejskiej;  

15)  dane osobowe zawodników i trenerów mogą być przekazywane innym organom i podmiotom 

wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

16)  dane osobowe zawodników i trenerów będą przechowywane przez okres wynikający 

z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 

67; Nr 27, poz. 140); 

17)  zawodnicy i trenerzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz  

ograniczenia przetwarzania;  

18)  zawodnicy i trenerzy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych naruszałoby przepisy 

Rozporządzenia.  
 

 

Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości.      

            

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

        (data i podpis) 


