Załącznik
do regulaminu przyznawania stypendiów rektora za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów
i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

WNIOSEK

JM Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Część A – DANE OSOBOWE
nazwisko
imię
wydział
kierunek studiów
rok studiów
nr albumu
telefon do kontaktu
e-mail do kontaktu
dyscyplina sportu
nazwa klubu sportowego

klasa sportowa

Część B – OSIĄGNIECIA SPORTOWE – maksymalnie 5 najlepszych
1.

Ranga zawodów zgodnie z § 2 pkt b regulaminu ________________________________________
1.1. Nazwa ________________________________________________________________________
1.2. Data rozegrania zawodów ____.____.20____
1.3. Zajęte miejsce ______

2.

Ranga zawodów zgodnie z § 2 pkt b regulaminu ________________________________________
2.1. Nazwa ________________________________________________________________________
2.2. Data rozegrania zawodów ____.____.20____
2.3. Zajęte miejsce ______

3.

Ranga zawodów zgodnie z § 2 pkt b regulaminu ________________________________________
3.1. Nazwa ________________________________________________________________________
3.2. Data rozegrania zawodów ____.____.20____
3.3. Zajęte miejsce ______

4.

Ranga zawodów zgodnie z § 2 pkt b regulaminu ________________________________________
4.1. Nazwa ________________________________________________________________________
4.2. Data rozegrania zawodów ____.____.20____
4.3. Zajęte miejsce ______

5.

Ranga zawodów zgodnie z § 2 pkt b regulaminu ________________________________________
5.1. Nazwa ________________________________________________________________________
5.2. Data rozegrania zawodów ____.____.20____
5.3. Zajęte miejsce ______

Część C – WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
1. Potwierdzenie posiadania klasy sportowej określonej w regulaminie wydane przez polski związek
sportowy, wymieniony w aktualnym wykazie polskich związków sportowych, ogłaszanym na podstawie
z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) przez
Ministra Sportu i Turystyki.
2. W przypadku polskich związków sportowych nieprzyznających klas sportowych opinię tego związku,
potwierdzającą wysoki poziom sportowy zawodnika.
3. Potwierdzenie udziału i zajęcia miejsca w zawodach wyszczególnionych w części B załącznika w formie:
a. oryginału dyplomu wydanego i podpisanego przez organizatora zawodów, lub;
b. zaświadczenia wydanego przez organizatora zawodów, lub;
c. zaświadczenia wydanego przez związek sportowy, w którym jest zrzeszony zawodnik, lub,
d. zaświadczenia wydanego przez klub sportowy, do którego należy zawodnik, lub.
Część D – OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STUDENTKI/STUDENTA
1. Niniejszym oświadczam, że spełniam wymogi określone w regulaminie przyznawania stypendiów
rektora za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem przyznawania stypendiów rektora za wybitne
osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów.
3. Zobowiązuję się do dostarczenia wszelkiej dokumentacji wymaganej w regulaminie przyznawania
stypendiów rektora za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów w terminach w nim
określonych.
4. Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Pouczenie: podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego i odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.)
____ – ____ – 20____________________________
data i czytelny podpis studenta/studentki

Część E – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych - RODO, wchodzącym w życie 25.05.2018 r.)
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ubiegania się o
stypendia rektora za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów, w zakresie przewidzianym w
regulaminie wraz z załącznikami przyjętego Zarządzeniem Rektora nr [—-—-—] z dnia [—-—-—]
______ – ______–__________
data urodzenia studenta/studentki

____ – ____ – 20____________________________
data i czytelny podpis studenta/studentki

Informacja o przetwarzaniu:
Na podstawie 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,
zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych uzyskanych w celu realizacji niemniejszej umowy będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą
przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO).
2. dane uzyskane w związku podpisaniem mniejszej umowy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu wycofania
zgody w celu realizacji umowy Programu kariera dwutorowa student-sportowiec,
3. dane osobowe będą przetwarzane w poniższym zakresie:
3.1. imię i nazwisko;
3.2. wizerunek;
3.3. afiliacja;
3.4. kierunek i rok studiów;
3.5. przebieg kariery zawodowej i/lub edukacji i/lub kariery sportowej;
3.6. licencji zawodniczej, legitymacji klubu sportowego, związku sportowego, organizacji i instytucji sportowych;
3.7. dokumentów wydawanych przez kluby sportowe, związki sportowe, organizacje i instytucje sportowe;
3.8. przynależność do klubu sportowego, polskiego związku sportowego, organizacji i instytucji sportowych;
3.9. adres e-mail;
3.10. numer telefonu.
4. prawo do wycofania zgody przysługuje Studentowi sportowcowi w każdym czasie,
5. Studentowi-sportowcowi przysługują prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
5.1. żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
5.2. żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
5.3. sprzeciw wobec przetwarzania,
5.4. przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
6. Podanie przez Studenta-sportowca danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania nie rodzi żadnych skutków poza
uniemożliwieniem nam dokonania publikacji materiałów.
7. Studentowi-sportowcowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe Studentowi-sportowcowi udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądom, w zakresie sytuacji
przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług prawnych.
9. Na dzień zbierania danych osobowych Studenta-sportowca nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym
wyprzedzeniem.
10. w stosunku do Studenta-sportowca nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany,
nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
11. kontakt z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o
realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem
„IOD”.

____ – ____ – 20____________________________
data i czytelny podpis studenta/studentki

