Załącznik do regulaminu przyznawania wyróżnienia
"Zasłużony dla Gminy Gierałtowice"

WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA GMINY GIERAŁTOWICE"
Wnoszę̨ o przyznanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”:
I. Dane osobowe kandydata *:
1) imię̨ i nazwisko: ............................................................
2) data i miejsce urodzenia: ...............................................
3) miejsce zamieszkania: ...................................................
II. Uzasadnienie wniosku (w razie braku miejsca, uzasadnienie należy dołączyć́ do wniosku)
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III. Dane wnioskodawcy
1. Imię̨ i nazwisko osoby fizycznej
lub nazwa osoby
prawnej/instytucji*:

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

2. Imię̨ i nazwisko osoby
reprezentującej osobę̨
prawną/instytucję/grupę̨
mieszkańców**

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

3. Adres osoby fizycznej lub adres
siedziby osoby prawnej/instytucji

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

IV. Oświadczenie i podpis wnioskodawcy - osoby reprezentującej wnioskodawców:
Ja niżej podpisany/a* oświadczam, że zapoznałem/ma* się̨ z Regulaminem, a informacje zawarte w
niniejszym wniosku są̨ zgodne z prawdą.
Imię̨ i nazwisko:
..............................................................................................................................................................
....................................................................
podpis wnioskodawcy lub w przypadku, jeśli
wnioskodawcą jest osoba prawna/instytucja/grupą
mieszkańców - osoby reprezentującej wnioskodawcę̨

...................................................................................
miejscowość́ , data

Do wniosku należy załączyć́ :
1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do przyznawania tytułu (w przypadku
wniosku o nadanie wyróżnienia pośmiertnie – oświadczenie członka rodziny o wyrażeniu zgody na
kandydowanie);
2) zgodę̨ kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wnioskiem o nadanie tytułu;
3) w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę̨ mieszkańców do zgłoszenia należy dołączyć́
imienny wykaz wnioskodawców wraz z podpisami.
*w przypadku osoby prawnej, organizacji pozarządowej, stowarzyszenia i instytucji należy wpisać́ ich
pełną nazwę̨ oraz dane osoby reprezentującej tj. imię̨, nazwisko i adres do korespondencji.
** jeśli zgłaszający jest osobą fizyczną wpisać́ nie dotyczy

OŚWIADCZENIE
I. ZGODA NA KANDYDOWANIE
Ja niżej podpisany/a .............................................................................................................
wyrażam zgodę̨ na kandydowanie na Zasłużonego dla Gminy Gierałtowice
.....................................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)
II. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych, w
postaci:
1) imion i nazwiska,
2) daty i miejsca urodzenia,
3) miejsca zamieszkania,
przy rozpatrywaniu mojej kandydatury na Zasłużonego dla Gminy Gierałtowice
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych
osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym
momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
....................................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)
III. ZGODA NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
Oświadczam, że wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci:
1) imię̨ i nazwisko,
2) wizerunek
w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Gminy w przypadku przyznania tytułu „Zasłużony dla
Gminy Gierałtowice”.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych
osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Zostałem/ma poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
.........................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice z siedzibą w Urzędzie
Gminy Gierałtowice, w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
Twoje dane zbierane są̨ w celu rozpatrzenia Twojej kandydatury na Zasłużonego dla Gminy
Gierałtowice.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do zadania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania i
ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody
przysługuje Ci prawo do:
a) usunięcia swoich danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
b) cofnięcia zgody, w dowolnym momencie w formie w jakiej została ona wyrażona.
2. Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 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.
3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych
skutkować́ będzie brakiem możliwości przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”.
5. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
6. Podstawę̨ prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) oraz 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), tzn. dane Bedą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi oraz zgody, jeśli została wyrażona przez Ciebie.
7. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: jod@ gieraltowice.pl lub pisemnie na adres
pocztowy: 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48.

