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Załącznik Nr 2 do Regulaminu w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród 
i wyróżnień Burmistrza Strykowa dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
na podstawie udzielonej zgody. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (określane jako „RODO”) 
informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą w: 

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27, e-mail: strykow@strykow.pl. 

2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strykowie, 

e-mail:  iod@lesny.com.pl. 

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu: rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody lub 
wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe, udziału w wydarzeniu podczas wręczania nagród lub wyróżnień za 
osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku przyznania nagrody lub wyróżnienia, promocji gminy. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych będzie: 

- odnośnie rozpatrzenia wniosku - ciążący na Administratorze obowiązek wynikający z przepisów prawa 
(art. 6 ust. 1. lit. e) RODO w związku z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały  
Nr XLIV/413/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i finansowania 
nagród sportowych przez Gminę Stryków, 

- odnośnie celów promocyjnych gminy - w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO. 

5. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa oraz na podstawie stosownych umów 
zawartych z Gminą Stryków. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 
nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz publikowania informacji na stronie 
internetowej tut. Urzędu, na profilu społecznościowym Gminy Stryków i w prasie lokalnej oraz w materiałach 
promocyjnych Gminy Stryków. W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe 
przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody i publikowanie informacji z tym związanej. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 
profilowaniu. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych przez Burmistrza Strykowa z siedzibą w: 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27, e-mail: 
strykow@strykow.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych zawodnika, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Jednocześnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych/danych zawodnika w podanym wyżej/niżej zakresie: 

- moje imię i nazwisko w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku zawodnika/ 
instruktora sportu, 

- imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, osiągnięcia sportowe, wizerunek zawodnika/instruktora sportu, 
w celu publikowania informacji na stronie internetowej tut. Urzędu, na profilu społecznościowym Gminy Stryków 
i w prasie lokalnej oraz w materiałach promocyjnych Gminy Stryków. 

 

……………………….………………….………………… 

Data i podpis osoby wyrażającej zgodę 


