
Oświadczenie zawodnika/trenera zgłoszonego w post ępowanie, w sprawie 

przyznawania nagród i wyró Ŝnień za wybitne osi ągnięcia sportowe w 2021roku. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 wyraŜam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w dokumentach złoŜonych w postępowaniu, w sprawie 
przyznawania nagród i wyróŜnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2021r. 

Zostałem/am poinformowany/a, Ŝe: na  podstawie art. 13 w zw. z art. 12 Rozporządzenia 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: 
- administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie  
  Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1, 
- dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania nagrody lub wyróŜnienia za wybitne   
  osiągnięcia sportowe w 2021r.,  
- moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, 
- mam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, 
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych będzie brak    
  moŜliwości udziału w postępowaniu, w sprawie przyznawania nagród i wyróŜnień za wybitne   
  osiągnięcia sportowe w 2021r., 
- mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,    
  konsekwencją cofnięcia zgody  będzie skutkowało brakiem moŜliwości   udziału w postępowaniu,                    
  w sprawie przyznawania nagród i wyróŜnień za wybitne  osiągnięcia sportowe w 2021r., 
- mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,                                                                                
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: (32)31-71-245,                                                                          
  e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl,. 

Zapoznałem się z Regulaminem przyznawania nagród i wyróŜnień za wybitne osiągnięcia sportowe               

(załącznik do Uchwały nr XXII/280/20 z dnia 27 lutego 2020 r.) 

 

        …………………………………… 

             data i podpis ( imię i nazwisko ) 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie opiekuna prawnego zawodnika zgłoszonego w post ępowanie,            

w sprawie przyznawania nagród i wyró Ŝnień za wybitne osi ągni ęcia sportowe     

w 2021 roku. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 wyraŜam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w dokumentach złoŜonych w postępowaniu, w sprawie 
przyznawania nagród i wyróŜnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2021 r. 

Zostałem/am poinformowany/a, Ŝe: na  podstawie art. 13 w zw. z art. 12 Rozporządzenia 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: 
- administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie  
  Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1, 
- dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania nagrody lub wyróŜnienia za wybitne   
  osiągnięcia sportowe w 2021r.,  
- moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, 
- mam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, 
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych będzie brak    
  moŜliwości udziału w postępowaniu, w sprawie przyznawania nagród i wyróŜnień za wybitne   
  osiągnięcia sportowe w 2021 r., 
- mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,    
  konsekwencją cofnięcia zgody  będzie skutkowało brakiem moŜliwości   udziału w postępowaniu,                    
  w sprawie przyznawania nagród i wyróŜnień za wybitne  osiągnięcia sportowe w 2021r., 
- mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,                                                                                
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: (32)31-71-245,                                                                          
  e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl,. 

Zapoznałem się z Regulaminem przyznawania nagród i wyróŜnień za wybitne osiągnięcia sportowe 

(załącznik do Uchwały nr XXII/280/20 z dnia 27 lutego 2020 r.) 

               

 

 

        …………………………………… 

               data i  podpis ( imię i nazwisko ) 

 

 

 


