
   □* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka** zawartych we wniosku o 

przyznanie stypendium sportowego przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie, ul. Sportowa 

4, 98-400 Wieruszów w celu rozpatrzenia wniosku oraz przyznania stypendium. 

 

………….……….……………………………………… 

(czytelny podpis pełnoletniego kandydata/rodzica/opiekuna prawnego) 

*zaznaczyć znakiem X 

**niepotrzebne skreślić 

 

     Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie, ul. Sportowa 4, 98-
400 Wieruszów, tel. 62 6262030, adres email: biuro@gosit-wieruszow.pl reprezentowany przez Dyrektora; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w Wieruszowie jest Arkadiusz Zarębski,    
e-mail: iod@gosit-wieruszow.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

➢ art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

➢ art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze;  

w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r oraz Uchwałą Nr LX/423/2018 Rady Gminy 
Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz wysokości stypendium Burmistrza Wieruszowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe; 

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty 
uprawnione do odbioru danych. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wnioskowania, przyznania w/wym. stypendium; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym 
profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

➢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych; 

➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych osobowych; 

➢ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

➢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO; 

➢ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych; 

➢ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, które zostały przekazane na podstawie 

zgody; 

➢ na podstawie art. 21 RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.; 

9) administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

 

………….……….……………………………………… 

(czytelny podpis pełnoletniego kandydata/rodzica/opiekuna prawnego) 

mailto:biuro@gosit-wieruszow.pl

