
   
   

 

Miejscowość, data sporządzenia wniosku 

Wnioskodawca  

 

WNIOSEK 

o nadanie  */                                                                                                                                                              

1. Imię i Nazwisko 

2. Data urodzenia 

3. Przynależność klubowa (podać datę wstąpienia do klubu) 

4. Pełnione funkcje społeczne 

 

5. Uzasadnienie wniosku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Posiadane odznaki i odznaczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                …………………………………………….. 

  

_____________________________________________________________________________________ 

*/         Godności „Honorowego Członka Automobilklubu Polski”, 
             Tytułu „Zasłużony dla Automobilklubu Polski”, 
             Złotej, Srebrnej, Brązowej „Odznaki Honorowej Automobilklubu Polski”. 

 



   
   

7. Opinia Zespołu Odznaczeń: 

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

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

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

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

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

 

        Przewodniczący Zespołu Odznaczeń 

         Automobilklubu Polski 

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

8. Decyzja Prezydium Zarządu,  Zarządu Automobilklubu Polski *:  

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

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

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

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

Prezes 

Automobilklubu Polski 

      ……………………………………………………………….. 

*  niepotrzebne skreślić  

W związku Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony 

danych osobowych w skrócie RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych kandydata do wyróżnienia podanych we wniosku o nadanie Odznak 

Honorowych jest Automobilklub Polski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 127.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć w przypadku ich nie podania  uniemożliwi to wystąpienie                   

z wnioskiem o nadanie Odznak Honorowych. 

3. Dane osobowe kandydata do wyróżnienia będą przetwarzane w celu: 

a) nadania Odznaki Honorowej i wydania dokumentu potwierdzającego; 

b) ew. wystąpienia o Odznakę Honorową resortu  - Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych kandydata jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO tj. prawnie usprawiedliwiony interes 

Automobilklubu Polski, którym jest realizacja zadania statutowego polegającego na nadawaniu odznaczeń 

honorowych. 

5. Dane osobowe kandydata zostały pozyskane od Automobilklubu Polski. 

6. Automobilklub Polski będzie przechowywać dane osobowe osoby, której dane dotyczą bezterminowo. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

a) żądania od Automobilklubu Polski dostępu do jej danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, 

jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu; 

b) żądania od Automobilklubu Polski usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do 

ich przechowywania; Automobilklub Polski poinformuje osobę, której dane dotyczą, o uwzględnieniu jej 

żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane; 

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie przez Automobilklub 

Polski danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jeżeli uzna on, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; wskutek 

sprzeciwu Automobilklub Polski zaprzestanie przetwarzania jej danych lub poinformuje tą osobę o przyczynach, dla 

których nie uwzględni sprzeciwu. 

9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem można kierować do Administratora Danych 

Osobowych Automobilklubu Polski na adres email: sekretariat@automobilklubpolski.pl. Szczegóły dotyczące 

przetwarzania danych osobowych przez Automobilklub Polski znajdują się na stronie www.automobilklubpolski.pl.    

http://www.automobilklubpolski.pl/

