
UCHWAŁA NR LXIII/1515/18
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 11 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr XLVIII/1131/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie rodzajów wyróżnień 
i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1263), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/1131/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. 
Woj. Doln. poz. 5018), załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
J. Skoczylas

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 października 2018 r.

Poz. 5177



Załącznik Nr 1                                                                                                                                                            
do uchwały Nr XLIII/1515/18                                                           
Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 11 października 2018 r. 
 

 

Wniosek 
 

o przyznanie wyróżnienia/nagrody/stypendium* za osiągnięte wysokie wyniki sportowe 
                         

 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 
 
........................................................................................................................... 

 
 

........................................................................................................................... 
imię, nazwisko/związek/klub sportowy/adres/telefon kontaktowy* 
 

2. DANE KANDYDATA DO WYRÓŻNIENIA/NAGRODY/STYPENDIUM*: 
 
........................................................................................................................... 
imię, nazwisko/nazwa drużyny/nazwa zespołu (nazwa klubu)* 
 
........................................................................................................................... 
data urodzenia 
 
........................................................................................................................... 
adres zamieszkania/telefon kontaktowy 
 
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘĆ, ZA KTÓRE WYRÓŻNIENIE/NAGRODA/STYPENDIUM*  
MA BYĆ PRZYZNANE (uzasadnienie) : 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 

4. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (w tym potwierdzenie wyniku ) : 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
 

                .........................................................                                   ............................................................... 
miejscowość, data    czytelny podpis Wnioskodawcy 

  

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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* DOTYCZY WNIOSKODAWCY B ĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZN Ą 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZETWARZANIA  
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMIN Ę WROCŁAW 

 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 
 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych  

Administrator Danych 
Osobowych (ADO) 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław Urząd Miejski 
Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu.  
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 
• przez e-mail: bsr@um.wroc.pl 
• telefonicznie: +48 71 777 88 33. 

Inspektor Ochrony Danych  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to 
Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący 
sposób: 

• listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław 
• przez e-mail: iod@um.wroc.pl 
• telefonicznie: +48 71 777 77 24. 

Cele przetwarzania Twoich 
danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 
wyróżnienia/nagrody/stypendium sportowego. 

Podstawa prawna przetwarzania 
Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 
czerwca 2017 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263).  

Okres przechowywania Twoich 
danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 
minimum 10 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może 
podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje 
dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od 
stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane 
do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

Odbiorcy Twoich danych 
osobowych 
 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania 
na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania 
systemów informatycznych. 

Twoje prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych 
(dane kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, 
przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Załącznik Nr 2                                                                                                                                                            
do uchwały Nr XLIII/1515/18                                                          
Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 11 października 2018 r. 
 

OŚWIADCZENIE OSOBOWE 
 

DLA NAGRÓD/WYRÓŻNIEŃ* 
 

DANE OSOBOWE:  
 

 
Nazwisko 

 

 
Imię 

 

 
Data urodzenia  

 

 
PESEL  

 

 
Ulica i numer domu 

 

 
Miejscowość 

 

 
Kod pocztowy/Poczta  

 

 
Województwo 

 

 
Powiat  

 

 
 
 
 
 
Adres 
zamieszkania  
 

 
Gmina 

 

 
Numer telefonu kontaktowego  

 

 
Adres e-mail  

 

 
Numer rachunku bankowego  

 

 
Urząd Skarbowy właściwy  
wg miejsca zamieszkania  

 

 
 

 
                                                                                 
.................................................................. 

data i czytelny podpis 
 

 
 

*niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

……………………............ 
data, miejscowość 

Pani/Pan, ....................................................................................................., oświadcza, że wyraża zgodę na 
wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, które zostaną wykonane w trakcie gali wręczenia 
listów gratulacyjnych/innej uroczystości przez Prezydenta Wrocławia w związku z przyznaniem 
Nagrody/Wyróżnienia, w tym na jego udostępnienie na stronie internetowej www.wroclaw.pl oraz mediom 
wrocławskim w celu promocji sportu i rekreacji. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielona jest nieodpłatnie i nie jest ograniczona czasowo. 

                                                                                                              

                                                                                                              ..................................................... 

                   czytelny podpis 

 

 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZETWARZANIA  
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMIN Ę WROCŁAW 

 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 
 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych  

Administrator Danych 
Osobowych (ADO) 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław Urząd Miejski 
Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu.  
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 
przez e-mail: bsr@um.wroc.pl 
telefonicznie: +48 71 777 88 33. 

Inspektor Ochrony Danych  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to 
Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący 
sposób: 

• listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław 
• przez e-mail: iod@um.wroc.pl 
• telefonicznie: +48 71 777 77 24. 

Cele przetwarzania Twoich 
danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 
wyróżnienia/nagrody. 

Podstawa prawna przetwarzania 
Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 
czerwca 2017 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263) oraz ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, 1540, 
1552 i 1629). 

Okres przechowywania Twoich 
danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 
minimum 10 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może 
podjąć  decyzję  o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje 
dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od 
stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane 
do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

Odbiorcy Twoich danych 
osobowych 
 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania 
na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania 
systemów informatycznych. 
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Twoje prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych 
(dane kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, 
przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Załącznik Nr 3                                                                                                                                                            
do uchwały Nr XLIII/1515/18                                                          
Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 11 października 2018 r. 

 
OŚWIADCZENIE OSOBOWE 

 
DO WYPŁATY STYPENDIUM SPORTOWEGO* 

 
DANE OSOBOWE: 
 

 
Nazwisko 

 

 
Imię 

 

 
Data urodzenia  

 

 
PESEL  

 

 
Ulica    
numer domu/lokalu 

 

 
Miejscowość 

 

 
Kod pocztowy/Poczta  

 

 
Województwo 

 

 
Powiat  

 

 
 
 
 
 
Adres 
zamieszkania  
 

 
Gmina 

 

 
Numer telefonu kontaktowego  

 

 
Adres email  

 

 
Numer rachunku bankowego  

 

 
Urząd Skarbowy właściwy  
wg miejsca zamieszkania  

 

 

 

Oświadczam, że jestem uczniem/studentem* 
 
 
Ukończyłam/em 15-ty rok życia     TAK/NIE* 
15-ty rok życia ukończę dnia ...................................................... 
Posiadam inny własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, renta 
inwalidzka itp.)       TAK/NIE*   
............................................................................................................................ 
(jeśli zaznaczono TAK - tytuł i okres na jaki obowiązuje dane ubezpieczenie wraz ze stosownym 
zaświadczeniem ) 
Jeśli suma pobranych stypendiów (wraz z wypłaconymi przez Urząd Miejski Wrocławia) do których ma 
zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt. 40b updof w danym roku podatkowym przekroczy łącznie kwotę wolną  
od podatku tj. 3800 zł zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania wydziału merytorycznego. 
Oświadczam, że o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego  
oraz opodatkowania niezwłocznie poinformuję wydział merytoryczny.  
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W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku pokryję wszystkie zobowiązania finansowe z tego 
wynikające wraz z należnymi odsetkami. 
 

.......................................................... 
data i czytelny podpis 

 
*-niepotrzebne skreślić 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZETWARZANIA  
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMIN Ę WROCŁAW 

 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 
 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych  

Administrator Danych Osobowych 
(ADO) 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław Urząd Miejski 
Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu.  
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 
przez e-mail: bsr@um.wroc.pl 
telefonicznie: +48 71 777 88 33. 

Inspektor Ochrony Danych  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor 
to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci 
praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w 
następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław 
• przez e-mail: iod@um.wroc.pl 
• telefonicznie: +48 71 777 77 24. 

Cele przetwarzania Twoich danych 
osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 
stypendium. 

Podstawa prawna przetwarzania 
Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 25 czerwca 2017 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263) oraz ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1509, 1540, 1552 i 1629). 

Okres przechowywania Twoich 
danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 
minimum 10 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może 
podjąć  decyzję  o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 25 
lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną 
przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane 
wieczyście. 

Odbiorcy Twoich danych 
osobowych 
 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców 
wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług 
serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 

Twoje prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych. 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych 
(dane kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, 
przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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