
Załącznik do Regulaminu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY ŚWIECKIEGO 

 W KATEGORII  

 

„……………………………………………………………………………………………………..”
1
 

 

1. Dane osoby zgłaszanej do nagrody (imię i nazwisko, funkcja jeśli posiada): 

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

Dane kontaktowe: 

adres…………………………………………………………………………………………………………… 

tel……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa (tytuł) osiągnięcia wraz z krótką charakterystyką: 

a) nazwa  

………………………………………………………………………………………………………………; 

b) opis osiągnięcia/pracy: 

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

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

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

………………………………………………..…………………………………………………………….; 

c) uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

3. Informacja o innych nagrodach uzyskanych przez zgłaszaną osobę: 

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

4. Załączniki obowiązkowe  

a) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie do nagrody (załącznik nr 1);   

b) informacja oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).  

5. Załączniki dodatkowe (rekomendacje, opinie, recenzje, inne). 

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

                                                      
1
 Wnioskujący wybiera kategorię spośród wymienionych w Regulaminie przyznawania nagród Starosty Świeckiego 



6. Dane zgłaszającego (osoby fizycznej, przedstawiciela instytucji, organizacji): 

1. Imię i nazwisko:  

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

2. Adres, telefon kontaktowy: 

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

3. Nazwa zakładu pracy, adres i telefon, stanowisko służbowe lub pełniona funkcja: 

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

 

 ....................................................., ............................................... 

 miejscowość data 

 

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

Podpis wnioskującego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach: jeden 

w wersji papierowej, drugi w wersji elektronicznej w formacie  edytowalnym lub na dowolnym nośniku 

elektronicznym 

 

Wnioski należy składać osobiście Starostwie Powiatowym w Świeciu lub przesłać na adres:  

Starostwo Powiatowe w Świeciu 

ul. Gen. Hallera  

86-100 Świecie 

Wersję elektroniczną wniosku można przesłać na adres: sekretarz@csw.pl 



Załącznik nr 1 do wniosku 

 

 

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie do Nagrody 

 

 
…………………..…………………. 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do Nagrody Starosty Świeckiego. 

  

 

 

       ...................................................., ............................................... 

 data podpis 



Załącznik nr 2 do wniosku 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Przyznawanie nagród Starosty Świeckiego 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta 

Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: 

sekretariat@csw.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych w następujący sposób: 
 drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

 telefonicznie: 52 56 83 108, 

 pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
1) udzielenia odpowiedzi na wniosek, ogłoszenia wyników i wręczenia nagrody Starosty Świeckiego w związku z  zadania 

realizowanego przez Starostwo Powiatowe w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;  

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 .lit. c RODO), jakim jest realizacja 

obowiązków podatkowych w związku z przyznaniem nagrody finansowej; 

3) umieszczenie Pani/Pana danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej Powiatu 

Świeckiego, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących Powiat Świecki na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust 1, lit. a RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Urząd Skarbowy) oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych 

umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą: 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

1) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie 

są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o 

celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały 

lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane 

dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 

2) do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia 

jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów 

administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 

3) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub 

uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

4) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy 

prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z 

prawem (art. 17 RODO); 

5) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający 

administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając 



ograniczenia ich wykorzystywania, 

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 

dotyczą; 

6) do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania 

przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 

7) do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych 

celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas 

administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, 

administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO); 

8) do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w każdym momencie i bez podawania 

przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne 

z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, 

w którym zgoda ta została wyrażona. 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując 

podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych 

osobowych: 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 

prawa – dotyczy to w szczególności danych przekazywanych przez Administratora do Urzędu Skarbowego 

niezbędnych do rozliczenia podatku PIT. 

9. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych: 

Nagroda Starosty Świeckiego może zostać przyznana z inicjatywy własnej Starosty lub na wniosek osób 

lub podmiotów wymienionych w § 3 Regulaminu przyznawania nagród Starosty Świeckiego. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO 

WYRAŻAM  /  NIE WYRAŻAM 
(niepotrzebne skreślić) 

zgodę(y) na bezpłatne przetwarzanie moich danych osobowych w związku z przyznaniem Nagrody Starosty 

Świeckiego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, poprzez umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: 

imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej Powiatu Świeckiego, w prasie lokalnej, mediach oraz 

w wydawnictwach promujących Powiat Świecki. 

………………..………………………………………. 

(data i czytelny podpis osoby której dane dotyczą) 


