
                                                                                             

Załącznik do regulaminu konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

,,Razem Możemy Więcej. Edycja 2019” 
                                                             

                                                                                                                                                                   

Nazwa (lub imię i nazwisko) i adres zgłaszanej instytucji lub osoby, w tym telefon kontaktowy   (kogo  
zgłaszam):

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

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

Kategoria zgłoszenia: (przy właściwej wstawić znak X)
 Kategoria I. Działanie warte naśladowania (np. inicjatywy, wydarzenia, projekty promujące 

aktywność prospołeczną i obywatelską) 
 Kategoria  II. Osobowość  roku  (wolontariusz,  sponsor,  firma,  sołtys,

nauczyciel/wychowawca, senior itp.) 
 Kategoria  III.  Działalność  placówek  publicznych  w  zakresie  aktywności  społecznej

(np. wolontariat w szkole, działania z zakresu pomocy społecznej itp.) 

Opis dokonań lub konkretnego działania zrealizowanego w 2019 roku. 

W  miarę  możliwości  proszę  odpowiedzieć  na  jak  największą  liczbę  pytań.  Można  dołączyć
dodatkową kartkę z większym opisem wybranego punku lub inne załączniki (np. zdjęcia, artykuły
prasowe). Mile widziane dołączenie krótkiej prezentacji multimedialnej (2-3 min.), która zostałaby
ewentualnie  wykorzystana  do  przedstawienia  kandydata  podczas  prac  Kapituły  Konkursu  lub
finału Konkursu. 

1.  Nazwa  (tytuł)  lub  charakter  przedsięwzięcia  (np.  turniej  sportowy,  konkurs  literacki,
wolontariat w szpitalu): 

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

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

2.  Do  kogo  przedsięwzięcie  było  skierowane  (np.  osoby  starsze,  uczniowie,  dzieci
niepełnosprawne, osoby bezrobotne)?

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

…………………………………………………………………………………………………………...
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3. Gdzie przedsięwzięcie zostało zrealizowane (teren powiatu, gminy, wieś, osiedle, szkoła, szpital
itp.)?

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

4.  Jaki  był  cel  i  program  przedsięwzięcia/zakres  działalności/pomocy  udzielonej  przez
sponsora/ działania wolontariusza? 

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

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

5. Jakie  osiągnięto  rezultaty  (np.  ilu  osobom  udzielono  pomocy,  ile  osób  uczestniczyło
w wydarzeniach, co się zmieniło w wyniku realizowanego działania, jakie pozostały trwałe rezultaty
np. wydano publikacje, opracowano materiały, kupiono książki)? 

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

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

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

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

6. Zgoda kandydata (przedstawiciela/osoby uprawnionej):

Wyrażam zgodę na udział w konkursie ogłoszonym przez Powiat Policki „Razem Możemy Więcej.
Edycja 2019” i  oświadczam,  że zapoznałem/-am się  z  Regulaminem konkursu oraz zgadzam się
z jego treścią. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)
w celach przeprowadzenia konkursu.   

.....................................                                                                 ....................................……………………………………
 (miejscowość, data)                                              (czytelny podpis kandydata/osoby uprawnionej)
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7. Informacje o zgłaszającym:

1. Imię i nazwisko (przypadku instytucji lub organizacji pełniona funkcja):

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

2. Telefon kontaktowy, adres e-mail:

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)
w celach prowadzenia konkursu.   

.....................................                                                                 ....................................……………………………………
 (miejscowość, data)                                                               (podpis/-y zgłaszającego, pieczątka)
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INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2 oraz art.  14 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, informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą

w 72-010 Police, ul. Tanowska 8; 
2) inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Policach jest Pan Andrzej Podlecki,

e-mail: iod@policki.pl, nr tel. 91 43 28 102;
3) Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w  realizacji  konkursu  „Razem  Możemy  Więcej.

Edycja  2019”  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; 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

6) Pani/Pana  dane  osobowe będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  14  lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.),
rozporządzenia  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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67); 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do
przenoszenia danych;

8) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji konkursu „Razem
Możemy  Więcej.  Edycja  2019”,  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak
możliwości realizacji ww. celu. 
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