
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 101 /2019 

Pieczęć Wydziału 

WNIOSEK 

o wpis do Złotej Księgi Absolwentów za osiągnięcia sportowe 

1. Imię i nazwisko studenta: .................................................................................................................. 

2. Nazwa kierunku studiów: ………….................................................................................................. 

3. Nazwa wydziału: …………………………………………………………………………………… 

4. Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne 
1) 

5. Poziom studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie 
1
 

6. Data rozpoczęcia studiów (miesiąc i rok) 
2)

: |___|___|_-_|___|___|___|___| 

7. Data ukończenia studiów (miesiąc i rok) 
3)

: |___|___|_-_|___|___|___|___| 

8. Nazwa dyscypliny sportowej: ...........………………………………………….……..…………….. 

Osiągnięcia sportowe uzyskane przez studenta we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym 

l.p. Uzyskane 

miejsce 

Nazwa zawodów Dyscyplina 

sportowa 

Rodzaj rywalizacji 

(indywidualna/drużynowa) 

Kategoria 

wiekowa 

Data i miejsce 

zawodów 

(miesiąc/rok) 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

__________ 

1) niepotrzebne skreślić 
2) na danym poziomie studiów 
3) zgodnie z regulaminem studiów 

 



OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

moich danych osobowych w celach związanych z ubieganiem się o wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, wizerunek, 

rok i kierunek studiów, informacje o wynikach – np. dotyczące wpisania do Złotej Księgi Absolwentów) w celu 

publikowania (w tym również w mediach oraz w Internecie) informacji związanych z wpisaniem do Złotej 

Księgi Absolwentów. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO** 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu ubiegania się o wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów,  

a także w celu publikowania informacji o wpisaniu do Złotej Księgi Absolwentów oraz w celu 

archiwalnym, 

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO), 

3) dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub przez okres wynikający  

z odrębnych przepisów prawa (w tym m.in. przepisów archiwalnych), 

4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty,  

z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących 

się z przetwarzaniem danych osobowych, 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

6) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu 

o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na ww. adres e-mail 

lub na ww. adres pocztowy,  

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ubiegania się o wpisanie do Złotej 

Księgi Absolwentów, 

w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy. 

 
*niepotrzebne skreślić 

** Rozporządzenie 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, str. 1, z późn. zm.). 

 

……………………………………… 
(data i podpis absolwenta) 

 

Adres studenta do korespondencji: 

………………………………………………………………………  

imię i nazwisko 

………………………………………………………….………...…  

ulica, nr domu 

|___|___|_-_|___|___|___| ………………………………………..…  

kod pocztowy     miejscowość 

 

mailto:kancelaria@ujk.edu.pl


Potwierdzam wyżej wymienione osiągnięcia sportowe uzyskane przez studenta. 

 

………………………………    …………………………….          ……………………………… 

miejscowość            data                                pieczęć i podpis kierownika  

         Uniwersyteckiego Centrum Sportu                                                    

 

 

 

 

Wniosek zaopiniowano w dniu: |___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|___|___| 

          dzień          miesiąc              rok 

 

…………………………………………. 

        pieczęć i podpis dziekana 

 

 

Decyzja Rektora: 

Wpisuję/ nie wpisuję Panią/Pana ………………………………………………... do Złotej Księgi 

Absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

……………...………………. 
        pieczęć i podpis Rektora 



Instrukcja wypełniania wniosku 

1. Wniosek może być wypełniony ręcznie lub komputerowo.  

2. W pkt. 3 należy wpisać pełną nazwę wydziału.  

3. Osiągnięcia sportowe powinny być opisane w sposób zwięzły. Należy podać uzyskane miejsce 

(ew. w jakiej kategorii), pełną nazwę (w tym miejscowość i kraj) i datę zawodów. np. 3 miejsce 

(400m stylem zmiennym) – Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2018 w Manchester (Anglia) – 04-

2018. 

4. Zgodnie z przepisami, ocena wniosku dotyczy wyników sportowych uzyskanych w okresie 

zaliczonych lat studiów. Należy pamiętać, iż osiągnięcia uzyskane przez rozpoczęciem studiów 

nie będą brane pod uwagę przy ocenie wniosku. 

5. Zgodnie z przepisami, osiągnięcia sportowe powinny być potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami – oświadczenie właściwego polskiego związku sportowego lub Akademickiego 

Związku Sportowego o uzyskanych wynikach sportowych w trakcie studiów. 

6. Zgodnie z przepisami, przy ocenie wniosku brane są pod uwagę wysokie wyniki sportowe 

uzyskane we wszystkich kategoriach wiekowych (senior, junior, młodzieżowiec) w następujących 

rodzajach współzawodnictwa: 

 

Igrzyska olimpijskie 

lub paraolimpijskie 

(udział) 

Mistrzostwa świata 

(udział) 

Mistrzostwa Europy 

(udział) 

Mistrzostwa Polski  

(1-3 miejsce) 

Uniwersjada  

(udział) 

Akademickie 

mistrzostwa świata  

(1-5 miejsce) 

Akademickie 

mistrzostwa Europy 

(udział) 

Akademickie 

mistrzostwa Polski  

(1-3 miejsce) 

 

Przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę zawody pucharowe, mistrzostwa innych krajów (np. 

Mistrzostwa Austrii), mistrzostwa regionalne (np. Mistrzostwa Kielc). 

 

 

 


