
 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 743/334/20 

Burmistrza Mikołowa 

z dnia 25.11.2020 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ARTYSTYCZNEJ 

BURMISTRZA MIKOŁOWA 

 

INFORMACJE O KANDYDACIE 

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

2. Data urodzenia ................................................................................................................  

3. Numer PESEL ...................................................................................................................  

4. Adres z kodem pocztowym ………..…………………………………………………………………………….… 

numer telefonu ...................................., adres e-mail: ....................................................  

5. Dane szkoły/uczelni, której uczniem lub studentem jest kandydat: …………………………… 

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

(pełna nazwa szkoły/uczelni) 

.........................................................................................................................................  
(wydział/kierunek/specjalizacja/rok studiów/ klasa) 

6. Rok szkolny/akademicki …………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego kandydata/rodzica lub opiekuna prawnego 

(w przypadku, gdy kandydat jest niepełnoletni - imię i nazwisko posiadacza rachunku oraz 

nazwa banku i numer rachunku bankowego), na które ma być wypłacona nagroda ……………… 

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

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

5. Miejsce składania informacji podatkowych ……………………………………………………………………….. 

..................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego) 

 

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM 

1. Imię i nazwisko/nazwa instytucji .………………………………………………………………………………. 

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

2. Adres zamieszkania/siedziby ……………………………………………………………………………………… 

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

3. Zgłaszający to:  rodzic lub opiekun prawny,  zainteresowany,  dyrektor szkoły 

lub innej placówki oświatowej,  rektor/dziekan uczelni wyższej,  dyrektor 

instytucji kultury,  Burmistrz Mikołowa* 

 

 



 

 

OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA: 

1. Należy przedstawić osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego/akademickiego. 

2. Należy uporządkować chronologicznie osiągnięcia, od najnowszych do najstarszych. 

3. W przypadku braku miejsca należy dołączyć dodatkowe strony z zachowaniem porządku 

osiągnięć. 

4. Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń, itp., 

które należy dołączyć do wniosku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

OPINIA O KANDYDACIE DO NAGRODY: 

Opinia rektora, prorektora lub dziekana lub wykładowcy wyższej uczelni artystycznej, 

dyrektora szkoły artystycznej, nauczyciela, dyrektora instytucji kultury, opiekuna grupy 

artystycznej (jednej z ww. osób). Do ww. opinii można dołączyć dodatkowe rekomendacje 

i opinie (dokument napisany w obcym języku powinien być uwierzytelniony przez tłumacza 

przysięgłego).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

----------------------------     ------------------------------------ 
(pieczęć instytutu)    (czytelny podpis osoby wystawiającej opinię) 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Dokumenty potwierdzające najistotniejsze osiągnięcia kandydata do nagrody (katalogi 

z wystaw indywidualnych, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie artykułów, płyty CD/DVD 

z nagranymi koncertami, występami, kserokopie dyplomów itp. ). 

 

* zaznaczyć jedną z opcji. 

**podpis osoby pełnoletniej starającej się o przyznanie nagrody lub w przypadku osoby 

niepełnoletniej podpis rodzica lub prawnego opiekuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mikołowa i będą one podlegać 

przetwarzaniu przez Miejski Dom Kultury w Mikołowie w imieniu Administratora. Może Pani/Pan uzyskać 

informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta w Mikołowie z siedzibą przy ul. 

Rynek 16. 

2. Inspektor Danych Osobowych został wyznaczony przez Burmistrza Miasta Mikołów. Może się Pani/Pan z nim 

skontaktować: 

- pisemnie na adres: Urząd Miasta w Mikołowie - Inspektor Danych Osobowych, ul. Rynek 16 

- osobiście w pok. 40a w w/w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów,  

-telefonicznie pod nr tel. 32-324-84-22, 

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: e-mail: grzegorz.szymanski@mikolow.eu. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania nagrody 

artystycznej Burmistrza Miasta Mikołów. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 

lit e  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) oraz art. 7b 

ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (tj. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 862 z późn. zm.)  

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Mikołów oraz mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały 

zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miasta danych osobowych w większości 

przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ubiegania się o przyznanie nagrody artystycznej, 

a konsekwencja niepodania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o przyznanie 

nagrody artystycznej. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora 

dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje 

Administrator. 

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

9. Tam gdzie wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani również prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że 

takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności 

osób, której dane dotyczą.   

 

…………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis wnioskodawcy**  


