UCHWAŁA NR .....^).2S..\.S.D.^O
ZARZĄDU ppWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia ...AU..^QAI.<^A..... 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody „Łowicka Róża"
Na podstawie § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Uchwały Nr XIII/139/2019 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu
przyznawania Nagrody „Łowicka Róża" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 póz. 641), Zarząd
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody „Łowicka Róża" stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^^

Członkowie Zarządu:
Starosta Łowicki - Marcin Kosiarek

Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk

Członek Zarządu
Powiatu Łowickiego - Janusz Michalak
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią § 5 ust. 3 Uchwały Nr XVIII/139/2019 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody
„Łowicka Róża" roku wzór wniosku o przyznanie Nagrody określony będzie uchwałą Zarządu
Powiatu Łowickiego.

-\

do Uchwały Nr ..Q3.^o.\.^00.0

Su.®at^&go^oao..
Wniosek o przyznanie Nagrody „Łowickiej Róży"
l. Informacje o kandydacie do nagrody:
a. imię i nazwisko / nazwa kandydata
b. adres zamieszkania/siedziby

2. Informacje o kategorii, w jakiej Nagroda ma zostać przyznana

3. Rekomendacje i inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w dziedzinie działalności kulturalnej
^^

4. Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciach, za które nagroda

ma być przyznana

5.Informacje o podmiocie składającym wniosek :
a. imię i nazwisko / nazwa podmiotu / instytucji
b. adres

.^^

c. adres e- maił

(Data)

(Podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji)

Zgoda kandydata/wnioskodawcy na przetwarzanie danych

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu z

siedzibą przy ul. Stanislawskiego 30 w Łowiczu, moich danych osobowych niezbędnych do przystąpienia i udziału
w konkursie o przyznanie Nagrody „Łowickiej Róży" , tj. imienia i nazwiska, adresu miejsca zamieszkania,
wizerunku, informacji o przebiegu działalności lub pracy oraz informacji o osiągnięciach, nr telefonu, zgodnie
z art. 6 list. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L z2016 r. Nr 119, s. l).
(data i czytelny podpis)

Ponadto oświadczam, iż w przypadku otrzymania nagrody, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
mojego wizerunku i moich danych osobowych m.in. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Łowiczu oraz Biuletynie Informacji Publicznej, w mediach i publikacjach, w zakresie dotyczącym
przyznania Nagrody „Łowickiej Róży".
(data i czytelny podpis)
Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr l 19, s.
l) - dalej zwanym „Rozporządzeniem":

l. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu z siedzibą
przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod(%powiatlowicki.p1 lub pisemnie
na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu o przyznanie Nagrody
„Łowickiej Róży", na podstawie art. oust. I lit. a Rozporządzenia.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego
wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z
2011 r.. Nr 14, póz.67; Nr 27, póz. 140).

7. Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej coftiięciem.Mają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny^jednakze konsekwencją niepodania

danych będzie brak możliwości złożenia wniosku do konkursu[^'t?OST4 ŁOWICKI

Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości. i^fa„^^,^C. _^

