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Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wiśniew  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  

upowszechniania i ochrony kultury 

 

………………………………., dnia ……………………….. 

 

Dane kandydata (imię i nazwisko/nazwa, aktualny adres zamieszkania/adres siedziby) 

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

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

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

 

Numer w KRS lub innym rejestrze (w przypadku osób prawnych) 

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

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

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) 

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

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

 

Informacja o osiągnięciach, za które nagroda może zostać przyznana 

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

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

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

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

....................................................................................................................................................... 

 

Uzasadnienie wniosku uwzględniające charakter i rangę osiągnięć kandydata 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Dane wnioskodawcy (nazwa, adres, numer KRS lub z innej ewidencji, czytelny podpis) oraz 

oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych 

osobowych celem przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 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 (Dz.U.UE.L2016.119.1).  

Dane wnioskodawcy 

1. ………………………….......................................................……….

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

2. ………………………………………………….................................

............................................................................................................. 

3. .............................................................................................................

............................................................................................................. 

4. .............................................................................................................

............................................................................................................. 

5. .............................................................................................................

............................................................................................................. 

6. .............................................................................................................

............................................................................................................. 

7. .............................................................................................................

............................................................................................................. 

8. .............................................................................................................

............................................................................................................. 

9. .............................................................................................................

............................................................................................................. 

10. .............................................................................................................

............................................................................................................. 

11. ……………………………………………………….………………

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

12. ………………………………………………………….……………

...………………………………………………………………...…... 

13. ………………………………………………………….……………

……...……………………………………………………………….. 

14. ………………………………………………………….……………

…...…………………………………………………………...……... 

15. ………………………………………………………………….........

............................................................................................................. 

 

Czytelny podpis 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
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Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, informacje zawarte 

w uzasadnieniu wniosku zgłoszeniowego i wizerunku (zdjęcia) na stronach internetowych m.in. 

www.wisniew.pl, w lokalnej prasie i mediach, w  artykułach, promujących Nagrodę. 

 

                                                                                                                ........................................................ 

                                                                                                   (data i podpis Kandydata lub opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we „Wniosku o przyznanie Nagrody 

Wójta Gminy Wiśniew za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury” 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z art.13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 

                                                                                                                ........................................................ 

                                                                                                   (data i podpis Kandydata lub opiekuna prawnego) 

 

Uprzejmie informuję, że: 

I.Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiśniew jest Wójt Gminy Wiśniew, adres: 

ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, adres e-mail: ug@wisniew.pl, tel. 25 641 73 13. 

II.Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach 

związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy 

rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

 III.Cele i podstawy przetwarzania  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu nagrodzenia osób fizycznych wyróżniających się w twórczości 

artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury w Gminie Wiśniew. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

IV.Odbiorcy danych  
Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom realizującym wskazane zadania w zakresie opodatkowania 

i oskładkowania przyznanej nagrody.  

V.Okres przechowywania danych  

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.  

VI.Prawa osób, których dane dotyczą:  

Zgodnie z RODO, przysługuje:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;  

c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

VII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych           

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest nieprzyznanie nagrody kandydatowi. 

 

http://www.wisniew.pl/
mailto:ug@wisniew.pl
mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl

