OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

Na podstawie § 10 regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe

w

międzynarodowym

lub

krajowym

współzawodnictwie

stanowiącego

załącznik

do uchwały Nr XXVIII/354/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie:
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród
Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla
trenerów

prowadzących

szkolenie

zawodników

osiągających

wysokie

wyniki

sportowe

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, ogłasza:

nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym
za rok 2020
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I.

Termin naboru wniosków
Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od
dnia 7 maja 2021 roku do dnia 28 maja 2021 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii
Starostwa).

II.

Miejsce składania wniosków
Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań.

III. Zasady i tryb naboru wniosków oraz wymogi formalne określa Regulamin określający
szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród
Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz
nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, stanowiący
załącznik do uchwały Nr XXVIII/354/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021
r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających

wysokie

wyniki

sportowe

w

międzynarodowym

lub

krajowym

współzawodnictwie sportowym.
IV. Formularze Wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Powiatu Poznańskiego dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie, stanowią Załączniki do niniejszego Ogłoszenia.
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Załącznik Nr 1

Wnios ek o przyznani e Nagrody Sportowej Powiatu Poznańskieg o
dla osoby fizycznej osiągającej wyniki sp ortowe
w międzynar odowym lub w kr ajowym współzawodnictwie sportowym
dla

1. Imię i nazwisko:_________________________________________________
2. Dokładna data urodzenia:_________________________________________
3. Dokładny adres zamieszkania:______________________________________
4. Dyscyplina:_____________________________________________________
5. Kategoria wiekowa – młodzik*, junior młodszy*, junior starszy*, młodzieżowiec*, dyscyplina
niezdefiniowana przedziałami wiekowymi*
6. Oświadczam,

że

osoba

fizyczna

wskazana

we

wniosku

trenuje

lub

mieszka

na terenie powiatu poznańskiego (proszę opisać Klub/Stowarzyszenie/Szkołę lub inne miejsce
trenowania na terenie powiatu poznańskiego):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Osiągnięte wyniki sportowe we wnioskowanym (minionym) roku kalendarzowym:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko wnioskodawcy: ________________________________________________________
Adres korespondencyjny: _____________________________________________________________
Adres e-mail: _______________________________________________________________________
Telefon kontaktowy: _________________________________________________________________

_________________dnia_______________

_________________________
(czytelny podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
obowiązuje od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509
Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:












Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz umowy nr…………..……z dnia…………….………….

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez
Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c. żądania usunięcia danych, gdy:



dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:





osoby te kwestionują prawidłowość danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.
8. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
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Załącznik Nr 2

Wnios ek o przyznani e Nagrody Sportowej Powiatu Poznańskieg o
dla zaw odników z drużyny osiągaj ących wyniki sportowe
w międzynar odowym lub w kr ajowym współzawodnictwie sportowym
dla

1. Nazwa drużyny: ________________________________________________
2. Dyscyplina: ____________________________________________________
3. Kategoria wiekowa: młodzik*, junior młodszy*, junior starszy*, młodzieżowiec*, dyscyplina
niezdefiniowana przedziałami wiekowymi*.
4. Lista zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania):
-__________________________________________________________________________________
-__________________________________________________________________________________
-__________________________________________________________________________________
-__________________________________________________________________________________
-__________________________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________________________
-__________________________________________________________________________________

Osiągnięcia sportowe we wnioskowanym (minionym) roku kalendarzowym:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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5. Oświadczam, że osoby fizyczne wskazane we wniosku trenują lub mieszkają na terenie powiatu
poznańskiego (proszę opisać Klub/Stowarzyszenie/Szkołę lub inne miejsce trenowania na terenie
powiatu poznańskiego):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ________________________________________________________
Adres korespondencyjny: _____________________________________________________________
Adres e-mail: _______________________________________________________________________
Telefon kontaktowy: _________________________________________________________________

_________________dnia_____________

_______________________________
(czytelny podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
obowiązuje od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509
Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:












Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz umowy nr…………..……z dnia…………….………….

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez
Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
d. dostępu do swoich danych osobowych,
e. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
f. żądania usunięcia danych, gdy:



dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:





osoby te kwestionują prawidłowość danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.
8. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
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Załącznik Nr 3

Wnios ek o przyznani e Nagrody Sportowej Powiatu Poznańskieg o
dla tr enerów pr owadzących szkolenie z awodników
osiągaj ących wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
w krajowym współz awodnictwie sportowym
dla
1. Imię i nazwisko: _________________________________________________
2. Data urodzenia: _________________________________________________
3. Dokładny adres zamieszkania: _____________________________________
4. Oświadczam, że trener wskazany we wniosku prowadzi szkolenie zawodników trenujących
lub mieszkających na terenie powiatu poznańskiego (proszę opisać Klub/Stowarzyszenie/Szkołę
lub inne miejsce trenowania na terenie powiatu poznańskiego):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Osiągnięcia sportowe zawodników we wnioskowanym (minionym) roku kalendarzowym:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ________________________________________________________
Adres korespondencyjny: _____________________________________________________________
Adres e-mail: _______________________________________________________________________
Telefon kontaktowy: _________________________________________________________________

_________________dnia_____________

____________________________
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
obowiązuje od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509
Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:












Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz umowy nr…………..……z dnia…………….………….

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez
Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
g. dostępu do swoich danych osobowych,
h. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
i. żądania usunięcia danych, gdy:



dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:





osoby te kwestionują prawidłowość danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.
8. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
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