
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY  

„PERŁY KULTURY GMINY SPYTKOWICE”  

 

I. WNIOSKODAWCA 

1. Pełna nazwa: 

……………………………………………………………….…………………………. 

2. Dane adresowe: 

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

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

 

II. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO NAGRODY 

1. Imię i nazwisko kandydata/nazwa zespołu: 

………………………………………………………………………………………… 

2. Dane adresowe kandydata/zespołu: 

………………………………………………………………………………………… 

 

III. UZASADNIENIE WNIOSKU 

1. Charakterystyka działalności kandydata/zespołu: 

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

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

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

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

2. Informacja o osiągnięciach, za które Nagroda ma być przyznana: 

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

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

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

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

3. Inne przyznane do tej pory nagrody/wyróżnienia/odznaczenia: 

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

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

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

 

Data i miejsce złożenia wniosku 

 

 

…………….………….….………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis (-y) osoby (osób) 

upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu wnioskodawcy 

………………………………… 
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Oświadczenie 

• Oświadczam, że powyższe dane wypełnione są zgodnie ze stanem faktycznym 

i zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach oraz 

przejmuję odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania. 

• Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z Uchwałą nr XXXI/312/21 Rady Gminy 

Spytkowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania 

Nagrody „Perły Kultury Gminy Spytkowice” 

 

 

 ………..………………………………… 

Podpis kandydata do nagrody lub  

reprezentanta zespołu w przypadku  

nagrody zbiorowej 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

• Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w sprawach 

związanych z przyznaną nagrodą, zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

Zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli 

wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,  

w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; osoby stanowiącej jedynie 

szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

 

 

………..…………………………………. 

Podpis kandydata do nagrody lub  

reprezentanta zespołu w przypadku  

nagrody zbiorowej 
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Lista osób dokonujących zgłoszenia kandydata  

do Nagrody „Perły Kultury Gminy Spytkowice” 

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz 

adresu w celu przyznania Nagrody „Perły Kultury Gminy Spytkowice” przez Urząd Gminy  

w Spytkowicach. 

 

1. …………………………………………            6.  …….…………………..………………                                      

                              (data i podpis)                                                                          (data i podpis)  

2. …………………………………………            7.  …….…………………..………………                                      

                             (data i podpis)                                                                           (data i podpis) 

3. …………………………………………            8.  …….…………………..………………       

                        (data i podpis)                                                                           (data i podpis) 

4. …………………………………………            9.  …….…………………..………………                                      

                            (data i podpis)                                                                           (data i podpis) 

5. …………………………………………          10.  …….…………………..………………                                      

                            (data i podpis)                                                                           (data i podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informuje się, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Wójt Gminy 

Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, tel. 33 879 18 76, e-mail: gmina@spytkowice.net.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@spytkowice.net.pl.  

3. Podstawą przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit a i c RODO w związku z art. 7a ustawy z dnia  

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 194 z późn. zm.) oraz Uchwała nr XXXI/312/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 grudnia 2021 r.  

w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody „Perły Kultury Gminy Spytkowice”. 

4. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celem/celami: przyznania nagród za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz czynnościami związanymi 

z dokonaniem płatności. Dane będą udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla 

Urzędu. 

5. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz profilach w mediach 

społecznościowych Urzędu. Podczas wręczania nagrody będą wykonywane, a następnie upubliczniane 

i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych,  

jak również ich inne dane osobowe. 

6. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane zainteresowanym taką 

informacją lub opublikowane w BIP. 

7. Dane Państwa będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi 

określonymi w rozporządzeniu 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 oraz przez okres przewidziany w innych przepisach szczególnych. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania. 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie wizerunku w dowolnym momencie  

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  

jej cofnięciem. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 

Warszawa. 

11. Podanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych i jest 

konieczne do rozpatrzenia wniosku o nagrodę. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia. Wyrażenie zgody na wizerunek jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie 

skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie nagrody. 

 

 

 

 

mailto:iod@spytkowice.net.pl

