
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych we wniosku, w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia 

wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, 

złożonego zgodnie z Uchwałą Nr XIII/63/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

oraz ewentualnego przyznania tego stypendium, korzystania z niego, promocji i informacji.
1
 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz danych osobowych zawodnika, zawartych we wniosku,  

w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego 

za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, złożonego zgodnie z Uchwałą Nr XIII/63/2019 

Rady Gminy Daszyna z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz ewentualnego przyznania tego 

stypendium, korzystania z niego, promocji i informacji.
2
 

 

 

 

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

(miejscowość, data)  (czytelny podpis) 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na 

adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl. 

3. Pana/Pani dane  osobowe  przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz na podstawie art. 31 ust. 3 

ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie, w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium 

sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, złożonego zgodnie z Uchwałą Nr XIII/63/2019 Rady Gminy 

Daszyna z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz ewentualnego przyznania tego stypendium i korzystania z niego (art. 6 ust. 1 lit. 

a) i c) RODO). 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  

przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia   danych,   prawo   wniesienia   sprzeciwu,   prawo   do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  

podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej  cofnięciem.  Oświadczenie  o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej. 

5. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania, a po takim odwołaniu do czasu przedawnienia roszczeń 

przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów 

archiwalnych w interesie publicznym. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

                                                      
1
zaznacza pełnoletni zawodnik 

2
zaznacza osoba  zgłaszająca niepełnoletniego zawodnika - rodzic lub opiekun prawny 

mailto:iod@gminadaszyna.pl

