
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
DO NAGRODY PREZYDENTA MIASTA STARGARD  

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 

Wskazanie kategorii nagrody, do której zgłaszany jest kandydat: 
 
 
 

Imię i nazwisko kandydata /Nazwa instytucji/organizacji i jej adres: 
 
 
 

Podmiot zgłaszający kandydata (nazwa i dane teleadresowe) oraz dane osoby 
odpowiedzialnej z ramienia wnioskodawcy za złożenie wniosku i udzielanie 
informacji: 
 
 
 

Uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie charakteru działalności i osiągnięć 
oraz ich znaczenia dla realizacji lokalnej polityki społecznej: 
 
 
 
 
 
 

Informacje o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach oraz innych sukcesach  
w dziedzinie polityki społecznej: 
 
 
 
 
 
 

Załączone dokumenty – na elektronicznych nośnikach danych, np. pendrive, płyta 
CD (w szczególności: kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane 
nagrody i wyróżnienia, publikacje na temat opisywanej działalności, zdjęcia 
dokumentujące opisywaną działalność oraz co najmniej 2 niezależne opinie 
merytoryczne na temat realizowanej działalności, w przypadku kategorii nagrody 
indywidualnej „Młody Społecznik” zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział 
osoby niepełnoletniej w konkursie): 
 
 
 
 

Podpis osób reprezentujących podmiot zgłaszający kandydata: 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 6 i art. 12, 13 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) informuję, iż: 

 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski  
w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul. Hetmana Stefana 
Czarnieckiego 17, telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl. 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Rudnicka, telefon: 91-578-56-74,                         
e-mail a.rudnicka@um.stargard.pl. 

3) Dane będą przetwarzane w celu:    

Dokonania weryfikacji i oceny wniosku kandydata zgłoszonego do nagrody 
Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki 
społecznej na podstawie przepisów 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) 

4) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane: 

a) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 

b) Podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 
osobowe Administratora danych. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia 
postępowania konkursowego, a następnie do celów archiwalnych zgodnie  
z przepisami Instrukcji kancelaryjnej. 

6) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia 
danych, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  
bez wpływu na zgodność przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się  
na podstawie zgody). 

7) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy  
o ochronie danych osobowych. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. 
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