Załącznik do procedury SP-1

URZĄD MIASTA KRAKOWA - WYDZIAŁ SPORTU
Formularz zgłoszeniowy kandydata
do honorowego tytułu PRZYJACIELA SPORTU A.D. ...................*/
Informacja o kandydacie do tytułu.
1. Imię i nazwisko kandydata lub pełna nazwa instytucji/ firmy/klubu.

2. Adres:
ul.
Kod pocztowy

telefon:
Miejscowość:

fax:

3. W przypadku instytucji/firmy/klubu imię i nazwisko oraz funkcja przedstawiciela (dyrektor,
prezes itp.).

4. Określenie kategorii tytułu (zakreślić odpowiadającą kategorii literę A lub B).

A/ za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej w prowadzonej
działalności społecznej lub kulturalno-artystycznej

B/ za najwyższy wkład finansowy w rozwój kultury fizycznej
Wysokość wkładu w roku .......................................... .
Informacja o wysokości wkładu wyłącznie do wiadomości organizatora konkursu

TAK / NIE
(zakreślić właściwe)

5. Krótka charakterystyka kandydata
(skrót, ewentualny szczegółowy opis w załączeniu).

6. Opis dotychczasowych działań wspomagających kulturę fizyczną, podejmowanych przez
kandydata (skrót, ewentualny szczegółowy opis w załączeniu).
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7. Szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury
(skrót, ewentualny szczegółowy opis w załączeniu).

8. Imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełna nazwa instytucji zgłaszającej kandydata.

9. Adres:
ul.
kod pocztowy

telefon:
Miejscowość:

.............................................
data

fax:

......................................................
Podpis i pieczęć zgłaszającego

10. Oświadczenie kandydata do honorowego tytułu PRZYJACIELA SPORTU A.D. ……………
- Wyrażam zgodę na udział w konkursie o honorowy tytuł PRZYJACIELA SPORTU A.D. ………….

.............................................
data

......................................................
Podpis kandydata

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa
z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu przyznawania
honorowego tytułu Przyjaciel Sportu A.D…..

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu .

Kraków,................................r.

……………………………………….
Czytelny podpis

Informujemy, że:
1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody
przed jej wycofaniem.
2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa
przez okres co najmniej 10 lat od dnia przyznania tytułu, po czym zostaną przekazane do
Archiwum Narodowego w Krakowie.
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie przyznawania

Załącznik do procedury SP-1
honorowego tytułu Przyjaciel Sportu A.D…..
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane
będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.
Kraków, ................................ r.

……………………………………….
Czytelny podpis

* Honorowy tytuł PRZYJACIELA SPORTU przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na mocy Uchwały Nr XC/1200/10
Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu Przyjaciel Sportu oraz
Uchwały Nr XII/124/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XC/1200/10
Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu Przyjaciel Sportu.
Dodatkowe informacje:
1. Do wniosku może być dołączona dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną.
2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

