
...........................................                                                               ………………………… 
  (pieczęć wnioskodawcy lub  
podmiotu zgłaszającego kandydata)                                            (data złożenia wniosku) 

            
 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dorocznej nagrody 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu 

uzyskane w roku ..................... 

 

 

I. Dane osobowe kandydata: 

1. Imię i nazwisko.................................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................... 

3. Imiona rodziców …………………………………………………………………………. 

4. Miejsce zamieszkania ......................................................................................................... 

5. Telefon kontaktowy kandydata ........................................................................................... 

6. PESEL ……………………………………………………………………………………. 

7. Urząd Skarbowy ………………………………………………………………………….. 

8. NIP ……………………………………………………………………………………….. 

9. Numer rachunku bankowego …………………………………………………………….. 

10. Miejsce nauki, pracy(stanowisko) lub rodzaj wykonywanej działalności  

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

  

II. UZASADNIENIE (opis osiągnięć kandydata). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 ich swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L2016.119.1) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o 

przysługujących prawach z tym związanych. 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie jest: Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Sienkiewicza 

1, 12-100 Szczytno. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie 

Miejskim w Szczytnie pod adresem iod@um.szczytno.pl. bądź w siedzibie administratora. 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu związanym z procesem przyznawania nagród burmistrza. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie  ich skutkuje jednak brakiem uwzględnienia wniosku. 
3. W związku z przetwarzaniem danych o których mowa w pkt 2 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane jedynie organom 
podatkowym. 
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, tzn. przez 12 miesięcy. 
5.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania lub przenoszenia danych. 
6.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
7.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

                                                                                                                                          Podpis kandydata 

 

                                       

 

          

................................................    .......................................................                             
        (miejscowość, data)                                                          (podpis wnioskodawcy) 
 

mailto:iod@um.szczytno.pl

