WNIOSEK DO STAROSTY SIEDLECKIEGO
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
CZĘŚĆ A (wypełnia Klub zgłaszający kandydata)
1. Wnioskodawca (nazwa klubu): …………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
2. Adres siedziby Wnioskodawcy (klubu) lub adres do korespondencji: …………………………………..…
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu …………………………………………...……… e-mail ………………………………………………………….…
3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Dane o osiągnięciach zawodnika -kandydata do stypendium w zakresie sportu ze szczególnym
uwzględnieniem

wyników sportowych

osiągniętych

w poprzednim roku

przyznania

stypendium:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Oświadczam, że ………………………………………………………………..……….. kandydat do stypendium
Starosty Siedleckiego jest zawodnikiem naszego Klubu.
Zobowiązuje się do informowania Starosty Siedleckiego o okolicznościach powodujących
wstrzymanie lub cofnięcie stypendium, o których mowa w § 7 i 8 Regulaminu przyznawania
stypendiów sportowych dla zawodników za szczególne osiągnięcia sportowe przyjętego Uchwałą
Nr XL/217/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2014 r.
………………………………….………….……………………
Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania klubu

CZĘŚĆ B (wypełnia kandydat do stypendium sportowego lub opiekun prawny osoby
niepełnoletniej)
1. Imię i nazwisko zawodnika – kandydata do stypendium sportowego ......................................................
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
2. Data urodzenia zawodnika – kandydata do stypendium sportowego ……….……………………………..
3. Adres zamieszkania ……..……………………………………………………………………………………………………….
4. Nr telefonu zawodnika – kandydata do stypendium sportowego ...............................................................
5. Imię i nazwisko opiekuna prawnego ……………..….………………….....................................................................
6. Nr telefonu opiekuna prawnego .…………………………………………………………..………………………….……
7. Informacja o źródle i okresie pobierania innych stypendiów przez zawodnika – kandydata do
stypendium sportowego Starosty Siedleckiego: …………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia
10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1781).
2. Oświadczam, iż podane przeze mnie informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Powyższe
oświadczam, będąc świadomym odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
3. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Starosty Siedleckiego o okolicznościach
powodujących wstrzymanie lub cofnięcie stypendium, o których mowa w § 7 i § 8 Regulaminu
przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników za szczególne osiągnięcia sportowe
przyjętego Uchwałą Nr XL/217/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2014 r.
W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku i pobrania nie należnego stypendium
zobowiązuję się do jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zobowiązuję do podania dodatkowych
informacji niezbędnych do zawarcia umowy i wypłaty stypendium (np. nr rachunku
bankowego) oraz do celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
(zaświadczenie o pobieraniu nauki lub o zatrudnieniu).
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.

Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta Siedlecki,
adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl,
tel. 25 644 72 16.

II. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą
w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się telefonicznie:
tel. 25 644 72 16, pisząc na adres e-mail: iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby wskazany w pkt. I.
III. Cele i podstawy przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku
o przyznanie stypendium (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) a następnie w celach archiwalnych (ustawa z
dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
IV. Odbiorcy danych: dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe
w imieniu Administratora, wspomagającym w funkcjonowaniu systemów informatycznych i bankowych
.
V.

Okres przechowywania danych: dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującą
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji
dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: podanie danych jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie
stypendium sportowego.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

…….............................................................................................
Data i podpis zawodnika lub opiekuna
prawnego osoby niepełnoletniej
Załączniki do wniosku:
1. Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydane przez właściwy dla danej
dyscypliny Polski lub Okręgowy Związek Sportowy.

