DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 12 grudnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 12231

Data: 2018.12.12 11:03:46

UCHWAŁA NR II/8/18
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.
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 ze zm.) oraz art. 27 ust.1 i 2 i art. 31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1268 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W treści Uchwały Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2017 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 6 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "jeden przedstawiciel Rady Miejskiej w Szydłowcu wybrany
uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu".
2. W § 6 ust. 3 pkt 3 wykreśla się słowa "nie będący członkiem zarządu klubu sportowego lub
stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie gminy Szydłowiec".
3. W § 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: " Pozbawienie stypendium następuje:
1) z pierwszym dniem miesiąca, jeśli wniosek o którym mowa w ust.1 złożono przed dniem 20 danego
miesiąca;
2) z pierwszym dniem następnego miesiąca, jeśli wniosek złożono w dniu 20 lub późniejszym danego
miesiąca".
4. W Załączniku Nr 1:
1) w części A zapis " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
o przyznanie stypendium sportowego,zgodnie z ustawą z dnia 29.081997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2014., poz.1182 ze zm)." zastępuje się następującym zapisem: „Zgodnie z art.6 ust.1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016);● Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia
wniosku o przyznanie stypendium sportowego. ● Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu, na profilu Szydłowiec portalu Facebook oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Miejskiego moich danych osobowych wraz z
informacją dotyczącą przyznanego mi
stypendium/nagrody.”…………………………………………………..
(data, podpis stypendysty lub
nagrodzonego) Uwaga: Jeśli stypendystą jest osoba niepełnoletnia, podpis winien złożyć co najmniej jeden
z rodziców.
Klauzula informacyjna
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„Zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz
art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: ● Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Urząd Miejski w Szydłowcu, siedziba Administratora: Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.●
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem pod adresem poczty
elektronicznej: iod@szydlowiec.pl
● Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie okresowego stypendium sportowego
dla zawodnika uprawiającego sport w dyscyplinie indywidualnej lub biorącego udział we
współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych ● Podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości
okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności
sportowej w Gminie Szydłowiec ● Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres
5 lat lub do momentu odwołania zgody. ● Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
● Pani/Pana dane osobowe mogą być zamieszczane na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu,
na profilu Szydłowiec portalu Facebook i tablicy ogłoszeń. ● Posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. ● Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ● Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rozpatrzenia wniosku. ●Ma Pani/Pan prawo do
odwołania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem zgodnie
z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. ● Pani/Pana dane będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.”;
2) w części B zapis " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
o przyznanie stypendium sportowego,zgodnie z ustawą z dnia 29.081997 r.o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U.z 2014., poz.1182 ze zm). " zastępuje się następującym zapisem:
Zgodnie
z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016);●Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego.● Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie
Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na profilu Szydłowiec portalu Facebook oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu Miejskiego moich danych osobowych wraz z informacją dotyczącą przyznanego mi
stypendium/nagrody.…………………………………………………..
(data, podpis stypendysty lub
nagrodzonego) Uwaga: Jeśli stypendystą lub nagrodzonym jest osoba niepełnoletnia, podpis winien złożyć
co najmniej jeden z rodziców.
Klauzula informacyjna
„ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: ● Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Urząd Miejski w Szydłowcu, siedziba Administratora, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.●
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem pod adresem poczty
elektronicznej: iod@szydlowiec.pl
● Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie okresowego stypendium sportowego
dla zawodnika w kategorii seniorów w grach zespołowych, biorącego udział w rozgrywkach
ligowych. ● Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Uchwała Nr
II/8/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
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XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec ● Pani/Pana dane
osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub do momentu odwołania zgody. ● Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. ● Pani/Pana dane osobowe mogą być zamieszczane
na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na profilu Szydłowiec portalu Facebook i tablicy
ogłoszeń. ● Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. ● Ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ●Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów
rozpatrzenia wniosku. ● Ma Pani/Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych. ● Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały
profilowaniu.”;
3) w części C zapis " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
o przyznanie stypendium sportowego,zgodnie z ustawą z dnia 29.081997 r.o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U.z 2014., poz.1182 ze zm). " zastępuje się następującym zapisem:Zgodnie z art.6 ust.1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016); ●wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia
wniosku o przyznanie stypendium sportowego. ●Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu, na profilu Szydłowiec portalu Facebook oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Miejskiego moich danych osobowych wraz z informacją dotyczącą przyznanego mi stypendium/nagrody.
………………………………………………….. (data, podpis stypendysty)
Klauzula informacyjna
„Zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz
art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: ● Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Urząd Miejski w Szydłowcu, siedziba Administratora, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.●
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem pod adresem poczty
elektronicznej: iod@szydlowiec.pl
● Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie okresowego stypendium sportowego
dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników. ● Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada
2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej
w Gminie Szydłowiec. ● Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub do
momentu odwołania zgody. ● Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. ●
Pani/Pana dane osobowe mogą być zamieszczane na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na
profilu Szydłowiec portalu Facebook i tablicy ogłoszeń. ● Posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. ● Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ● Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rozpatrzenia wniosku. ● Ma Pani/Pan prawo do
odwołania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem zgodnie
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z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. ● Pani/Pana dane będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.”;
4) w części D zapis " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
o przyznanie stypendium sportowego,zgodnie z ustawą z dnia 29.081997 r.o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U.z 2014., poz.1182 ze zm). " zastępuje się następującym zapisem:
Zgodnie
z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016);● wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego.● Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie
Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na profilu Szydłowiec portalu Facebook oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu moich danych osobowych wraz z
informacją dotyczącą przyznanego mi
stypendium/nagrody.........................................................................
(data, podpis stypendysty lub
nagrodzonego) Uwaga: Jeśli stypendystą lub nagrodzonym jest osoba niepełnoletnia, podpis winien złożyć
co najmniej jeden z rodziców.
Klauzula informacyjna
„Zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz
art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: ● Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Urząd Miejski w Szydłowcu, siedziba Administratora, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.●
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem pod adresem poczty
elektronicznej: iod@szydlowiec.pl
● Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia osobie
wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej i na rzecz sportu ● Podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października
2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości
okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności
sportowej w Gminie Szydłowiec. ● Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres
5 lat lub do momentu odwołania zgody. ● Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
● Pani/Pana dane osobowe mogą być zamieszczane na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu,
na profilu Szydłowiec portalu Facebook i tablicy ogłoszeń. ● Posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. ● Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ● Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rozpatrzenia wniosku. ● Ma Pani/Pan prawo do
odwołania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem zgodnie
z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. ● Pani/Pana dane będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk

