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KARTA ZGŁOSZENIA  
do Nagrody im. Jana Całki 

w kategorii „Lider Społeczny Roku”  
 

(UWAGA: Kartę należy wypełnić komputerowo) 

 
 

DANE OSOBY KANDYDUJĄCEJ  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon / e-mail  

 

 

UZASADNIENIE 

 

1. Na czym polega społeczne zaangażowanie osoby kandydującej, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań podejmowanych na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców? 

 

 

 

2. Na czym polega kreatywność, ambicja, uczciwość i dbałość o dobro ogółu osoby 

kandydującej? 

 

 

 

3. Na czym polega skuteczność działalności osoby kandydującej? 

 

 

 

4. Dlaczego postawa osoby kandydującej jest godna naśladowania? 

 

 

 

5. Jak osoba kandydująca współpracuje i angażuje w swoje społeczne działania innych ludzi? 

 

 

 

6. Jak działalność osoby kandydującej wpływa na rozwój społeczeństwa obywatelskiego? 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  Nr 1 do zarządzenia  

NR OR.-I.0050. 627.2020  Prezydenta Miasta 

Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. 

str. 2/3 

 

 

WNIOSKODAWCA  
(wpisując się na jedną z poniższych list wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych) 

 

I. Czytelny podpis osób reprezentujących podmiot (instytucje, rady dzielnic, 

organizacje pozarządowe) zgłaszający osobę do Nagrody 
Lp. Imię i nazwisko Funkcja Własnoręczny podpis 

    

    

    

 

II. Podpisy 10 mieszkańców Opola zgłaszających osobę do Nagrody     
Lp. Imię  i nazwisko Adres zamieszkania Własnoręczny podpis  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z 13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych) – RODO: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą przy Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: 

urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800. 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Opola, Rynek Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: 

iod@um.opole.pl; 

3) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, którą będzie dobrowolne 

wpisanie się na jedną z ww. list w sprawie zgłoszenia kandydata do Nagrody im. Jana Całki, zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu zgłoszenia kandydata do Nagrody im. Jana Całki; 

5) Odbiorcą danych osobowych będą członkowie Kapituły powołanej przez Prezydenta Miasta Opola; 
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu do Nagrody im. Jana Całki oraz przewidziany 

prawem okres archiwizacji; 

7) Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych; 

8) Każdej osobie, która uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkuje uniemożliwieniem zgłoszenia kandydata do 

Nagrody im. Jana Całki; 
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY KANDYDUJĄCEJ DO NAGRODY 

 
Ja niżej podpisany/a……..………………………………………………...……..………….………………….          
                                                                                          ( imię i nazwisko) 

zamieszkały/a  w …………………………………..……………….…………………………………………..  

                                                            (adres zamieszkania) 

mailto:iod@um.opole.pl
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działając na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu Konkursu przyznawania Nagrody im. Jana Całki wyrażam 

zgodę na: 

1) udział w Konkursie do Nagrody w …………. r.; 

2) bezpłatne wykorzystanie mojego nazwiska i wizerunku  dla celów konkursowych, w tym na publikację 

moich danych osobowych niezbędnych do realizacji czynności konkursowych, w tym uroczystości 

związanych z przyznaniem Nagrody. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z tym, że fotografie, filmy 

lub nagrania wykonane w ramach konkursu wraz z moim nazwiskiem i wizerunkiem mogą być 

zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola oraz wykorzystane w materiałach 

promocyjnych Konkursu i Miasta Opola. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania Nagrody im. Jana Całki wprowadzonym 

uchwałą nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r., zmienionym uchwałą nr IV/67/18 

Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 2312 oraz z 2019 r. poz. 18) oraz 

z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla celów Konkursu zgodnie z  

art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

osobowych (Dz. Urz. UE. L Nr 119).  

 
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z 13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych) – RODO: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą przy Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: 

urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800. 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Opola, Rynek Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: 

iod@um.opole.pl; 

3) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c RODO w związku z 

Regulaminem przyznawania Nagrody im. Jana Całki wprowadzonym uchwałą nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z 

dnia 27 października 2016 r., zmienionym uchwałą nr IV/67/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. 

Woj. Op. z 2016 r. poz. 2312 oraz z 2019 r. poz. 18); 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu zgłoszenia Pani/Pana kandydatury i wzięcia udziału 

w Konkursie do Nagrody im. Jana Całki w kategorii „Lider Społeczny Roku”; 

5) Odbiorcą danych osobowych będą członkowie Kapituły powołanej przez Prezydenta Miasta Opola oraz osoby 

odwiedzające stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Opola, stronę www.opole.pl oraz profil Facebook Centrum 

Dialogu Obywatelskiego, na których zostaną umieszczone dane o kandydatach i wynikach Konkursu oraz odbiorcy 

materiałów promocyjnych; 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu do Nagrody im. Jana Całki oraz przewidziany 

prawem okres archiwizacji; 

7) Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych; 

8) Każdej osobie, która uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkuje uniemożliwieniem zgłoszenia swojej kandydatury 

oraz wzięcia udziału w Konkursie do Nagrody im. Jana Całki w kategorii „Lider Społeczny Roku”; 

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Podpisanie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne.  

W załączniku przekazuję zdjęcie osoby kandydującej do Nagrody na potrzeby konkursu. 

 

…………………………. 
              Miejscowość i data 

 

……………………………… 
        Czytelny podpis  osoby kandydującej  

                           do Nagrody 

mailto:iod@um.opole.pl

