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WNIOSEK 
o przyznanie nagrody honorowej Marszałka Województwa Podkarpackiego 

 „Mecenas Kultury Podkarpackiej”  
 

1. Dane dotyczące kandydata do nagrody:  

1) osoba fizyczna: 

Imiona i Nazwisko:  

 

 

PESEL: 
 

NIP: 
 

Adres zameldowania: 
Adres do korespondencji: 

 

Miejsce pracy, stanowisko, zawód: 
 

Telefon kontaktowy: 
 adres e-mail: 

 

 

2) przedsiębiorca, instytucja, inny podmiot prawny: 

 Nazwa: 

 

 

Siedziba, dane adresowe: 
 

Telefon kontaktowy: 
 adres e-mail: 

 

Strona www: 
 

 

 

2. Dane wnioskodawcy: 

Pełna nazwa podmiotu oraz imię i nazwisko osoby 
reprezentującej podmiot  
 

 

Dane adresowe, korespondencyjne: 
 

Dane kontaktowe: tel.; e-mail: 
 

Osoba upoważniona do kontaktów w imieniu 
podmiotu, środowiska zgłaszającego kandydata 
do nagrody - tel. e-mail: 

 



 

3. Merytoryczne uzasadnienie wniosku o nagrodę (1 strona A4 ): 

 

 
 
………………………………………………………… 

 
                                                                                                       Pieczątka/podpis wnioskodawcy 
 
 
I. Oświadczenie Wnioskodawcy 
Oświadczam, iż dane zawarte w złożonym przeze mnie wniosku są zgodne z prawdą, a wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane 

osobowe udostępnione w związku z realizacją przedsięwzięcia/wydarzenia są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich                  

i osobistych; oświadczam jednocześnie że zobowiązuję się spełnić obowiązek informacyjny wobec Kandydata, wynikający z art. 13 lub 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 

………………………………………….. 

data, czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

II. Zgoda na przetwarzacie danych Wnioskodawcy  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, jaki zawarty jest w niniejszym dokumencie, zgodnie z deklarowanym 

celem przetwarzania, jakim jest rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody „Mecenas Kultury Podkarpackiej”. Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne, jednak jej brak będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. 

Niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści, w formie umożliwiającej 

potwierdzenie tożsamości osoby składającej oświadczenie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności 

przetwarzania, dokonanych na podstawie wcześniej udzielonej zgody oraz przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

      

    

 

           

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

 data, czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

III. Oświadczenie Kandydata do nagrody 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przyznawania nagrody „Mecenas Kultury Podkarpackiej”. 

 

 

 

 

 

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

 data, czytelny podpis Kandydata 
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IV. Zgoda Kandydata do nagrody  

Niniejszym wyrażam zgodę na publikowanie w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych Województwa 

Podkarpackiego mojego imienia i nazwiska jako Laureata nagrody wraz z informacjami o osiągnięciach, za które przyznano nagrodę  

i dokumentacją fotoreporterską z uroczystości wręczania nagród.   

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                         ………………………………………… 

 data, czytelny podpis Kandydata 

 
 
 
 

Klauzula informacyjna (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 
4, 35-010 Rzeszów;  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego) oraz promocji idei sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną przez 
Województwo Podkarpackie - lit. e RODO (realizacja zadania w interesie publicznym); 

3. Ujawnione we wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego                 
w p. 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji tych danych wynikającego z przepisów prawa; 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa lub zawartych umów; 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego 
wniosku; 

6. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu; 
7. Dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym 

lub do organizacji międzynarodowej; 
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich 

przetwarzania lub usunięcia, w myśl obowiązujących przepisów; 
9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
W przypadku wątpliwości lub pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrywaniem złożonego wniosku, 

możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

pod nr. telefonu 17 747 67 09, e-mail: iod@podkarpackie.pl lub listownie na adres podany w p. 1. 

              

 

……………………………………… 

         data, czytelny podpis Kandydata 

 

           

mailto:iod@podkarpackie.pl

