WNIOSEK O NADANIE
MEDALU POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO
„ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO RUCHU OLIMPIJSKIEGO”
Imię i nazwisko lub
Nazwa i adres organizacji
składającej wniosek
Dane kontaktowe osoby
składającej wniosek
indywidualnie lub
w imieniu organizacji
(telefon, e-mail)
Stopień medalu*:
ZŁOTY
SREBRNY
BRĄZOWY

*odpowiednie podkreślić
NAZWISKO

IMIĘ
IMIĘ OJCA
……………………………………………..

……………………….....................................
DATA I MIEJSCE URODZENIA
Uzasadnienie wniosku /zakres działalności, ilość lat
w ruchu olimpijskim, szczególne osiągnięcia

……………………………………………..
MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Posiadane odznaczenia /państwowe, resortowe, inne/

Opinia Kapituły Odznaczeń PKOl

Klauzula informacyjna
Niniejsza klauzula informacyjna została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) („RODO”).
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie („PKOl” lub
„My”).
2) Może się Pani/Pan skontaktować z PKOl pisząc na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531
Warszawa, e-mail: pkol@pkol.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (22) 560 37 00.
3) Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana lub udostępnione przez osobę lub organizację,
składającą wniosek o przyznawania Medalu „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego".
4) Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PKOl obejmuje imię, nazwisko, dane kontaktowe, w tym
numer telefonu i e-mail.
5) PKOl będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) przyznania / odmowy przyznania Medalu „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) RODO) - prawnie uzasadniony interes PKOl i tego podmiotu polegający na zapewnieniu wiarygodnej
identyfikacji podmiotu i reprezentującej go osoby;
b) realizacji obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – niezbędność do wykonania
obowiązków prawnych PKOl wynikających z obowiązujących przepisów;
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO) – prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń
(należności) lub obrony przed takimi roszczeniami,
d) w celu archiwizacji dokumentów związanych z podejmowaniem decyzji o przyznaniu Medalu „Za zasługi dla
polskiego ruchu olimpijskiego” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – prawnie uzasadniony interes
polegający na konieczności dokumentowania formalnej działalności PKOl.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: personelowi i organom statutowym
PKOl, członkom Kapituły Odznaczeń PKOl, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym
usługi archiwizacji dokumentów, podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione również organom publicznym, w tym sądom.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do
organizacji międzynarodowych.
8) PKOl będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w okresie niezbędnym do rozpatrzenia złożonego wniosku i
poinformowania o podjętej decyzji.
W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ciążących na PKOl obowiązków prawnych, Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKOl polegającego
na archiwizacji dokumentów dotyczących przyznania Medalu „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” PKOl
będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w okresie działalności PKOl.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów,
Pani/Pana dane mogą być przez nas przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.
9) Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
b) Przysługują Pani/Panu także następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
 prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także prawo uzyskania
dostępu do tych danych oraz ich kopii;
 prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana niekompletnych danych osobowych;
 prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 prawo do żądania przeniesienia Pani/Pana danych, w tym prawo do otrzymania od PKOl w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze)
danych osobowych dotyczących Pani/Pana, które nam Pani/Pan dostarczyli, oraz prawo do przesłania tych
danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony PKOl oraz prawo do żądania, by dane
osobowe dotyczące Pani/Pana zostały przesłane przez PKOl bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest
to technicznie możliwe.
c) Aby skorzystać z tych praw może się Pani/Pan skontaktować z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
d) Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony danych
osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10) Podanie przez Panią/Pana danych jest wymagane przez PKOl do przyjęcia i rozpatrzenia złożonego wniosku.
Niepodanie danych będzie wiązać się z niemożliwością przyznania Medalu „Za zasługi dla polskiego ruchu
olimpijskiego".
11) Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Panią/Pana
wpływało.

OŚWIADCZENIE O REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Zgłaszający oświadcza, że zrealizował wobec osoby o przyznanie, której medalu wnioskuje, obowiązek
informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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) („RODO”).

____________________________________________
Data i czytelny podpis osoby składającej wniosek lub
reprezentującej organizację składającą wniosek

REGULAMIN
w sprawie
określenia zasad i trybu przyznawania Medalu „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego"

1. Medal „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego", zwany dalej „Medalem", jest trzystopniowy: złoty,
srebrny i brązowy.
2. Medal ma kształt okrągły i średnicę 70 mm. Na awersie znajduje się napis: „Polski Komitet Olimpijski" i
znaczek w wieńcu laurowym. Na rewersie Medalu widnieje napis: „Za zasługi dla polskiego ruchu
olimpijskiego". Medal jest wykonany z metalu w kolorze właściwym dla każdego stopnia.
3. Medal może być przyznany osobie lub organizacji zarówno działającej w kraju, jak i za granicą.
4. Medal brązowy może być przyznany indywidualnym działaczom, organizacjom sportowym, polonijnym
kołom olimpijskim, komitetom funduszu olimpijskiego, klubom olimpijczyka itp., przy czym okres ich
działalności powinien trwać co najmniej 5 lat - za szczególne zasługi w popularyzowaniu dorobku polskiego
sportu, propagowaniu idei olimpijskiej i jej wartości oraz promowaniu jej w różnych środowiskach.
5. Medal srebrny przyznaje się stosując kryteria zawarte w pkt.4, przy czym okres trwania działalności ww.
działaczy lub organizacji nie powinien być krótszy niż 10 lat.
6. Medal złoty otrzymuje działacz lub organizacja, która współpracuje z Polskim Komitetem 0limpijskim ponad
10 lat oraz wykazuje się szczególną aktywnością w popularyzowaniu polskiego sportu w kraju i za granicą.
7. Medal przyznaje Kapituła Odznaczeń PKOl na wniosek organizacji sportowych w kraju i za granicą, polskich
placówek dyplomatycznych i konsularnych, zarządów organizacji polonijnych, terenowych rad regionalnych
PKOl, Komisji Zarządu PKOl lub Sekretarza Generalnego PKOl.
8. Wręczenia Medalu w sposób uroczysty dokonuje przedstawiciel Zarządu PKOl lub inna upoważniona przez
Sekretarza Generalnego osoba, przedstawiciel Konsulatu RP /poza granicami/, a w przypadku
indywidualnych wyróżnień również upoważniony prezes organizacji polonijnej, której członkiem jest
uhonorowany działacz.
9. Ewidencję wyróżnionych Medalem prowadzi Biuro Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI

