
UCHWAŁA NR XII/188/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 512 z późn. zm.) w związku z art. 31 i 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1468), uchwala się, co następuje.

§ 1. Ustala się tryb oraz zasady przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień Województwa 
Lubuskiego w dziedzinie sportu, zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/266/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2012 r. 
w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców 
z Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r. poz. 1587).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU

WIOLETA HARĘŹLAK
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Załącznik do uchwały Nr XII/188/19
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 18 listopada 2019 r.

Regulamin określający tryb oraz zasady przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień 
Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu

§ 1. 1.  Zarząd Województwa Lubuskiego może przyznać nagrody i wyróżnienia:
1) osobom fizycznym, które zostały:
a) medalistami Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich,

b) zwycięzcami w plebiscytach na najlepszego i/lub najpopularniejszego sportowca województwa 
lubuskiego,

2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie 
sportowym dzieci i młodzieży.

2. Wyróżnienie ma charakter rzeczowy, a nagroda pieniężny.

§ 2. Osoby, którym mogą być przyznane wyróżnienia i nagrody muszą reprezentować klub sportowy 
z terenu województwa lubuskiego.

§ 3. 1.  Wnioski o przyznanie wyróżnienia i nagrody mogą składać:
1) członkowie Zarządu Województwa Lubuskiego,
2) dyrektor merytorycznie właściwego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego, realizującego zadania z zakresu sportu,
3) Lubuska Federacja Sportu.
2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) dane adresowe oraz podpis wnioskodawcy;
2) dane osobowe kandydata;
3) informacje o istotnych osiągnięciach kandydata.
3. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody stanowią załączniki nr 1, 2 i 3

do niniejszego regulaminu.
4. Wnioski można składać w merytorycznie właściwym Departamencie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, realizującym działania z zakresu sportu, w terminie:
a) do 45 dni od zakończenia Igrzysk Paraolimpijskich dla osób wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a - 

załącznik nr 1 ,

Id: 954E0257-BD44-4D3F-8CEF-C0B23ACFA8C5. Uchwalony Strona 1 z 2



b) do 30 dni od momentu wyłonienia zwycięzców plebiscytu dla osób wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b 
- załącznik nr 2,

c) od 15 listopada roku, którego dotyczą osiągnięcia do 15 stycznia roku następnego dla osób 
wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 - załącznik nr 3.

5. Złożenie kompletnego wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

§ 4. 1.  Wysokość i ilość nagród oraz rodzaj i ilość przyznanych wyróżnień uwarunkowane są 
możliwościami budżetu Województwa Lubuskiego, a także rangą osiągniętego wyniku sportowego.

2. Wysokość nagrody dla osoby fizycznej może wynosić do:
a) 20.000,00 zł za zdobycie medalu złotego na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;

b) 15.000,00 zł za zdobycie medalu srebrnego na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;

c) 10.000,00 zł za zdobycie medalu brązowego na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich.

3. Wartość wyróżnienia dla osób uhonorowanych w plebiscytach może wynosić do 5.000,00 zł.
4. Wartość wyróżnienia dla trenerów może wynosić do 2.000,00 zł.

§ 5. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się w zależności od potrzeb i okoliczności.

§ 6. Zarząd Województwa Lubuskiego może podjąć decyzję o pozbawieniu nagrody i jej zwrocie, jeżeli 
nagrodzony zostanie prawomocnie pozbawiony tytułu lub osiągnięcia sportowego, które było podstawą 
przyznania nagrody.

§ 7. Zarząd Województwa Lubuskiego może podjąć decyzję o pozbawieniu wyróżnienia i zwrocie jego 
równowartości, jeżeli wyróżniony zostanie prawomocnie pozbawiony tytułu lub osiągnięcia sportowego, które 
było podstawą przyznania wyróżnienia.

§ 8. Pozbawienie nagrody lub wyróżnienia może nastąpić do roku od momentu przyznania nagrody lub 
wyróżnienia.

§ 9. Obsługę organizacyjno - techniczną procedury przyznawania oraz pozbawiania nagród i wyróżnień 
prowadzi właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, 
realizujący działania z zakresu sportu.
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 Załącznik nr 1 

do Regulaminu określającego tryb oraz 

zasady przyznawania i pozbawiania nagród  

oraz wyróżnień Województwa Lubuskiego  

w dziedzinie sportu 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY DLA OSOBY FIZYCZNEJ – MEDALISTY IGRZYSK 

OLIMPIJSKICH LUB PARAOLIMPIJSKICH 

 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY  

Pełna nazwa i adres podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku: 

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

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

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Na podstawie uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 

r. w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu wnioskuje się o przyznanie  

nagrody dla: 

2. DANE KANDYDATA: 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA  

NAZWA  I ADRES REPREZENTOWANEGO 

PRZEZ KANDYDATA KLUBU SPORTOWEGO 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

NUMER TELEFONU  

ADRES EMAIL  

PESEL  

NUMER KONTA BANKOWEGO  

DYSCYPLINA SPORTOWA, KONKURENCJA  
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INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ - ZAWODNIKA 

LP. ZDOBYTE 
MEDALE 

NAZWA ZAWODÓW MIEJSCE I DATA 
ZAWODÓW 

1    

2    

3    

4    

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Oświadczenie kandydata w celu sporządzenia PIT 

2. Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Pieczątka, data i podpis wnioskodawcy  

(osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń w imieniu wnioskodawcy) 
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OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja, niżej podpisany (-a) ................................................................................................................................ 

PESEL ................................................. data i miejsce urodzenia ………..………………………................... 

Tel. kontaktowy: ………………………………… 

Adres zamieszkania: 

województwo: ………………………………………………. powiat:……………………………………………… 

gmina: …………………………….. kod i miejscowość: …………………………………………………………. 

ulica: …………………………………………….…… numer domu ………….. numer lokalu: ……….............. 

Urząd Skarbowy: ……………………………………………………………………………………….................. 

 
oświadczam, iż powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy(-a) 
odpowiedzialności karnej za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy.  

 

 

 

…………………………………………………….. 

data i podpis  
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Oświadczenie …………………………………. (imię i nazwisko) o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie i publikowanie danych osobowych  osoby otrzymującej nagrodę lub wyróżnienie 

na podstawie uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. 

w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu (dla osób powyżej 

16 roku życia) 

  

Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), jako osoba otrzymująca nagrodę/ wyróżnienie na podstawie uchwały 

nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nagród i wyróżnień 

Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu, wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie danych osobowych ujętych we wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia,  

będącego załącznikiem do Regulaminu określającego tryb oraz zasady przyznawania  

i pozbawiania nagród oraz wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu  

i stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 

listopada 2019 r., 

 publikowanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, nazwa 

klubu/stowarzyszenia sportowego oraz informacji o wysokości przyznanej nagrody lub 

wyróżnienia poprzez ich umieszczenie w BIP Urzędu oraz stronie www.lubuskie.pl. 

 publikowanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, nazwa 

klubu/stowarzyszenia sportowego oraz informacji o wysokości przyznanej nagrody lub 

wyróżnienia w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 

…………………………. 

Data i czytelny podpis osoby  

otrzymującej nagrodę lub wyróżnienie 
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Oświadczenie dla rodzica bądź opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  

i publikowanie danych osobowych dziecka do lat 16 otrzymującego nagrodę lub wyróżnienie  

na podstawie uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. 

w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu: 

Zgodnie z 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 i publikowaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako rodzic/opiekun prawny, (podać imię  

i nazwisko, wiek dziecka…………………………………) w związku z otrzymaniem przez moje dziecko/ 

podopiecznego nagrody lub wyróżnienia na podstawie uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa 

Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego  

w dziedzinie sportu, wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie jego danych osobowych ujętych we wniosku o przyznanie nagrody lub 

wyróżnienia,  będącego załącznikiem do Regulaminu określającego tryb oraz zasady 

przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie 

sportu i stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego  

z dnia 18 listopada 2019 r., 

 publikowanie jego danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, nazwa 

klubu/stowarzyszenia sportowego oraz informacji o wysokości przyznanej nagrody lub 

wyróżnienia poprzez ich umieszczenie w BIP Urzędu oraz stronie www.lubuskie.pl. 

 publikowanie jego danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, nazwa 

klubu/stowarzyszenia sportowego oraz informacji o wysokości przyznanej nagrody lub 

wyróżnienia w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 

……………………………………………. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

osoby otrzymującej nagrodę lub wyróżnienie 
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Treść klauzuli informacyjnej dla osoby otrzymującej nagrodę lub wyróżnienie na podstawie 

uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nagród  

i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu:   

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,  

2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, ZUS, NFZ 

oraz odpowiedni co do siedziby Urząd Skarbowy, 

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@lubuskie.pl,  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wypłaty przyznanej Pani/Panu 

nagrody/wyróżnienia, 

5) Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowy, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji wypłaty 

przyznanej Pani/Panu nagrody. Niepodanie niezbędnych informacji, spowoduje że nagroda nie 

zostanie wypłacona. 
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 Załącznik nr 2  

do Regulaminu określającego tryb oraz 

zasady przyznawania i pozbawiania nagród  

oraz wyróżnień Województwa Lubuskiego 

 w dziedzinie sportu 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA DLA OSOBY FIZYCZNEJ – ZWYCIĘZCY PLEBISCYTU 

NA NAJLEPSZEGO I/LUB NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA WOJEWÓDZTWA 

LUBUSKIEGO 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY  

Pełna nazwa i adres podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku: 

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

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

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Na podstawie uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 

r. w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu wnioskuje się o przyznanie 

wyróżnienia dla: 

2. DANE KANDYDATA: 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA  

NAZWA  I ADRES REPREZENTOWANEGO 

PRZEZ KANDYDATA KLUBU SPORTOWEGO 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

NUMER TELEFONU  

ADRES EMAIL  

PESEL  

DYSCYPLINA SPORTOWA, KONKURENCJA  
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Informacje o istotnych osiągnięciach sportowych:  

 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Oświadczenie kandydata w celu sporządzenia PIT 

2. Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Pieczątka, data i podpis wnioskodawcy  

(osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń w imieniu wnioskodawcy) 
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OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja, niżej podpisany (-a) ................................................................................................................................ 

PESEL ................................................. data i miejsce urodzenia ………..………………………................... 

Tel. kontaktowy: ………………………………… 

Adres zamieszkania: 

województwo: ………………………………………………. powiat:……………………………………………… 

gmina: …………………………….. kod i miejscowość: …………………………………………………………. 

ulica: …………………………………………….…… numer domu ………….. numer lokalu: ……….............. 

Urząd Skarbowy: ……………………………………………………………………………………….................. 

 
oświadczam, iż powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy(-a) 
odpowiedzialności karnej za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy.  

 

 

 

…………………………………………………….. 

data i podpis  
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Oświadczenie …………………………………. (imię i nazwisko) o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie i publikowanie danych osobowych  osoby otrzymującej nagrodę lub wyróżnienie 

na podstawie uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. 

w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu (dla osób powyżej 

16 roku życia) 

  

Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), jako osoba otrzymująca nagrodę/ wyróżnienie na podstawie uchwały 

nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nagród i wyróżnień 

Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu, wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie danych osobowych ujętych we wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia  

będącego załącznikiem do Regulaminu określającego tryb oraz zasady przyznawania  

i pozbawiania nagród oraz wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu  

i stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 

listopada 2019 r., 

 publikowanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, nazwa 

klubu/stowarzyszenia sportowego oraz informacji o wysokości przyznanej nagrody lub 

wyróżnienia poprzez ich umieszczenie w BIP Urzędu oraz stronie www.lubuskie.pl. 

 publikowanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, nazwa 

klubu/stowarzyszenia sportowego oraz informacji o wysokości przyznanej nagrody lub 

wyróżnienia w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 

…………………………. 

Data i czytelny podpis osoby  

otrzymującej nagrodę lub wyróżnienie 
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Oświadczenie dla rodzica bądź opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  

i publikowanie danych osobowych dziecka do lat 16 otrzymującego nagrodę lub wyróżnienie  

na podstawie uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. 

w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu: 

Zgodnie z 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 i publikowaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako rodzic/opiekun prawny, (podać imię  

i nazwisko, wiek dziecka…………………………………) w związku z otrzymaniem przez moje dziecko/ 

podopiecznego nagrody lub wyróżnienia na podstawie uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa 

Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego  

w dziedzinie sportu, wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie jego danych osobowych ujętych we wniosku o przyznanie nagrody lub 

wyróżnienia  będącego załącznikiem do Regulaminu określającego tryb oraz zasady 

przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie 

sportu i stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego  

z dnia 18 listopada 2019 r., 

 publikowanie jego danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, nazwa 

klubu/stowarzyszenia sportowego oraz informacji o wysokości przyznanej nagrody lub 

wyróżnienia poprzez ich umieszczenie w BIP Urzędu oraz stronie www.lubuskie.pl. 

 publikowanie jego danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, nazwa 

klubu/stowarzyszenia sportowego oraz informacji o wysokości przyznanej nagrody lub 

wyróżnienia w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 

……………………………………………. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

osoby otrzymującej nagrodę lub wyróżnienie 
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Treść klauzuli informacyjnej dla osoby otrzymującej nagrodę lub wyróżnienie na podstawie 

uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nagród  

i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu:   

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,  

2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, ZUS, NFZ 

oraz odpowiedni co do siedziby Urząd Skarbowy, 

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@lubuskie.pl,  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wypłaty przyznanej Pani/Panu 

nagrody/wyróżnienia, 

5) Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowy, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji wypłaty 

przyznanej Pani/Panu nagrody. Niepodanie niezbędnych informacji, spowoduje że nagroda nie 

zostanie wypłacona. 
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 Załącznik nr 3  

do Regulaminu określającego tryb oraz 

zasady przyznawania i pozbawiania nagród  

oraz wyróżnień Województwa Lubuskiego  

w dziedzinie sportu 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA DLA TRENERA  

PROWADZĄCEGO SZKOLENIE ZAWODNIKÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI  

WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY  

Pełna nazwa i adres podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku: 

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

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

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Na podstawie uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 

r.  w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu wnioskuje się o przyznanie 

wyróżnienia dla: 

2. DANE KANDYDATA: 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA  

NAZWA  I ADRES REPREZENTOWANEGO 

PRZEZ KANDYDATA KLUBU SPORTOWEGO 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

NUMER TELEFONU  

ADRES EMAIL  

PESEL  

DYSCYPLINA SPORTOWA, KONKURENCJA  
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Informacje o istotnych sukcesach sportowych podopiecznych oraz w osiągnieciach w działalności 
sportowej w minionym roku: 
 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Oświadczenie kandydata w celu sporządzenia PIT 

2. Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Pieczątka, data i podpis wnioskodawcy  

(osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń w imieniu wnioskodawcy) 
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OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja, niżej podpisany (-a) ................................................................................................................................ 

PESEL ................................................. data i miejsce urodzenia ………..………………………................... 

Tel. kontaktowy: ………………………………… 

Adres zamieszkania: 

województwo: ………………………………………………. powiat:……………………………………………… 

gmina: …………………………….. kod i miejscowość: …………………………………………………………. 

ulica: …………………………………………….…… numer domu ………….. numer lokalu: ……….............. 

Urząd Skarbowy: ……………………………………………………………………………………….................. 

 
oświadczam, iż powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy(-a) 
odpowiedzialności karnej za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy.  

 

 

 

…………………………………………………….. 

data i podpis  
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Oświadczenie …………………………………. (imię i nazwisko) o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych  osoby otrzymującej nagrodę lub wyróżnienie 

na podstawie uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. 

w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu  

  

Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), jako osoba otrzymująca nagrodę/ wyróżnienie na podstawie uchwały 

nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nagród i wyróżnień 

Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu, wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie danych osobowych ujętych we wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia  

będącego załącznikiem do Regulaminu określającego tryb oraz zasady przyznawania  

i pozbawiania nagród oraz wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu  

i stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 

listopada 2019 r., 

 publikowanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, nazwa 

klubu/stowarzyszenia sportowego oraz informacji o wysokości przyznanej nagrody lub 

wyróżnienia poprzez ich umieszczenie w BIP Urzędu oraz stronie www.lubuskie.pl. 

 publikowanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, nazwa 

klubu/stowarzyszenia sportowego oraz informacji o wysokości przyznanej nagrody lub 

wyróżnienia w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 

…………………………. 

Data i czytelny podpis osoby  

otrzymującej nagrodę lub wyróżnienie 
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Treść klauzuli informacyjnej dla osoby otrzymującej nagrodę lub wyróżnienie na podstawie 

uchwały nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nagród  

i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu:   

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,  

2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, ZUS, NFZ 

oraz odpowiedni co do siedziby Urząd Skarbowy, 

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@lubuskie.pl,  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wypłaty przyznanej Pani/Panu 

nagrody/wyróżnienia, 

5) Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowy, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji wypłaty 

przyznanej Pani/Panu nagrody. Niepodanie niezbędnych informacji, spowoduje że nagroda nie 

zostanie wypłacona. 
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