Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/98/20
Rady Gminy Kamienica
z dnia 28 lutego 2020 r.

Wniosek o przyznanie pamiątkowej statuetki „Amico Digno”
I. Wnioskodawca1:
1) ..................................................................
II. Dane kandydata do przyznania statuetki:
1)imię i nazwisko:.........................................................................
2) data i miejsce urodzenia: ..........................................................
3) miejsce zamieszkania:...............................................................
4) numer telefonu:......................................... . ..............................
5) obecnie wykonywany zawód, zajmowane stanowisko, funkcja:.....................................................
III. Uzasadnienie dla przyznania statuetki2
…………………………………………………................................................................................
....……………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………….............
IV. Załączniki3
1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
2) ……………………………………………………………………………………...............................;
3) ...…………………………………………………………………………………................................;
4) ..……………………………………………………………………………………............................;
V. Podpis wnioskodawcy4 ........................................................................................................................

______________________
(imię i nazwisko kandydata)
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, niniejszym
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, daty i miejsca
urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, wykonywanego zawodu/zajmowanego
stanowiska/funkcji dla celów związanych z nadaniem statuetki „Amico Digno” a także na publikację
mojego wizerunku (zdjęcia) na stronie internetowej Gminy dla potrzeb Urzędu Gminy Kamienica
i promocji gminy Kamienica.
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia o ochronie danych zostałam/em
poinformowany, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Kamienica, a podanie przeze mnie danych
osobowych jest dobrowolne;
2) sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@kamienica.org.pl
3) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres ich archiwizacji określony w przepisach wydanych
na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 164);
4) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
5) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
6) moje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w celach promocyjnych;
7) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości otrzymania statuetki „Amico Digno”;
9) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia Wójta Gminy Kamienica z obowiązków wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich
legalnego przetwarzania;
10) Wójt Gminy Kamienica nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych
w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane
powyżej.
_____________________
(data i podpis kandydata)
1)

Należy podać nazwę podmiotu uprawnionego zgodnie z Regulaminem do zgłoszenia kandydatury.
W przypadku gdy zgłaszającym jest kilka podmiotów uprawnionych, jako wnioskodawcę wymienia się
jednego z nich, natomiast dane pozostałych podmiotów umieszcza się na dodatkowej liście będącej
załącznikiem do wniosku.

2)

Uzasadnienie powinno być zwięzłe i wymieniać najważniejsze zasługi i osiągnięcia kandydata.

3)

Jako załącznik można dołączyć inne dokumenty, które wskazują na zasługi kandydata.

4)

Podpis składa osoba uprawniona zgodnie ze stosownymi przepisami do reprezentowania podmiotu
zgłaszającego lub wnioskodawca w imieniu grupy obywateli.

