
Wejherowo, dn. ………………… 

 
 
 

Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wejherowo 

za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie dla uczniów szkół podstawowych, 

szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych. 

 
 
 
Zgłaszam kandydaturę:  ………………………………………………………………… 

Zamieszkała/ły: ……………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………… 

PESEL/NIP: ………………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły/uczelni:……………………………………………………………………… 

Nr telefonu, e-mail: ………………………………………………………………………… 

 

do Nagrody Wójta Gminy Wejherowo w roku szkolnym …………/ …………. 

 

Kandydat do nagrody w obecnym roku szkolnym uzyskał szczególne osiągnięcia w dziedzinie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Poświadczeniem tych osiągnięć są dokumenty, których kopie są dołączone do wniosku (ilość 

załączników…………)  

 

…………………………………… 

                       Podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Załącznik do Uchwały 
Rady Gminy Wejherowo Nr XV/170/2012 

 

REGULAMIN 

Przyznawania Nagrody Wójta Gminy Wejherowo za szczególne osiągnięcia w 

nauce, kulturze i sporcie dla uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych  i wyższych. 

   

1. Nagroda może być przyznana uczniowi, studentowi, który nie ukończył 24 roku 

życia i jest mieszkańcem Gminy Wejherowo lub uczy się w placówce oświatowej na 

terenie Gminy.  

2. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Wejherowo po zasięgnięciu opinii komisji 

powołanej przez niego w tym celu. 

3. Skład komisji ustala Wójt Gminy Wejherowo. 

4. Nagroda jest przyznawana raz w roku - na koniec roku szkolnego za okres od 1 

lipca poprzedniego roku do 30 czerwca roku bieżącego. 

5. Wnioski o przyznanie nagrody składać mogą kandydaci do nagrody, ich rodzice 

lub opiekunowie prawni, organizacje społeczne, dyrektorzy szkół w terminie do 30 

lipca każdego roku. 

6. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu. 

7. Wysokość nagrody oraz ich ilość ustala Wójt w porozumieniu z komisją, przy 

założeniu że ich łączna suma nie może przekroczyć środków przyznanych przez 

Radę Gminy. 

8. Warunkiem uzyskania nagrody jest osiągnięcie sukcesów w nauce sporcie lub 

kulturze na szczeblu przynajmniej wojewódzkim (olimpiady, konkursy, turnieje itp.). 

9. W przypadku braku kandydatów - nagrody nie przyznaje się.  

10. Od decyzji Wójta w sprawie przyznania  nagrody nie przysługuje odwołanie. 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta 

Gminy Wejherowo 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem), informujemy o zasadach 

przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 

84-200 Wejherowo, tel.: (58) 677 97 01, adres e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl. 

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą 

Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@ugwejherowo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wniosku o przyznanie nagrody Wójta 

Gminy Wejherowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia, art. 90p ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do w/w Ustaw.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane 

w związku z realizacją własnych celów, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub 

kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, 

podmioty którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji celu, a po jego 

zakończeniu przez okres archiwizacji wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

6. W zakresie i w granicach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,  

w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu 

do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o 

przyznanie nagrody Wójta Gminy Wejherowo.  

9. W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

10. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego, tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do 

organizacji międzynarodowych. 

 

 

 
 
 
 


