F-9/WKP(2)

Załącznik Nr 1
do Regulamin nadawania Honorowego Tytułu
„Młody Aktywny Strzegomianin",
stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33/15
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Formularz Zgłoszeniowy o nadanie Honorowego Tytułu
„Młody Aktywny Strzegomianin"
1. Nazwa organizacji/instytucji/osoby, zgłaszającej kandydata do Tytułu lub potwierdzającej
jego działalność:
.........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
2. Adres, telefon, e-mail organizacji:
..........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
3. Osoba reprezentująca organizację: adres, telefon, e-mail:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko nominowanego (wraz z podaniem aktywności zawodowej: uczeń, student,
pracujący, bezrobotny):
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
5. Rok urodzenia nominowanego:
...............................................................................................................................................................................………………….
6. Kontakt do nominowanego: adres pocztowy, telefon, e-mail:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
•
•
•

Do formularza dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby (zaangażowanie, innowacyjność,
skuteczność, partnerstwo).
Opis powinien być zamieszczony na max. 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza
zgłoszeniowego.
Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata należy przesłać do Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu w następujących terminach:
1) I termin - do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego,
2) II termin - do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

.................................................................
Podpis zgłaszającego

..........................................................................
Podpis nominowanego
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Strzegomia – Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Krzysztof Olejniczak.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel. 609 010 402, adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji formularza zgłoszeniowego o nadanie Honorowego
Tytułu „Młody Aktywny Strzegomianin”, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), uchwały Nr 33/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Tytułu „Młody Aktywny Strzegomianin" oraz
przyjęcia Regulaminu jego nadawania.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- przeniesienia swoich danych;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to
wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).
7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres siedziby, adres do korespondencji, oraz
uzasadnienie działalności jest obligatoryjne. Nie podanie w/w danych skutkować będzie brakiem możliwości
rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Młody Aktywny Strzegomianin”.
Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
Oświadczenie wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:
•
adres e-mail do celów kontaktowych
TAK
•

numer telefonu do celów kontaktowych
TAK

•

NIE

NIE

rok urodzenia nominowanego do celów realizacji wniosku
TAK

NIE
…………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)
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