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Załącznik Nr 4 do Uchwały NR XI/204/19 
       Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

       z  dnia 26.08.2019 r. 

 

W N I O S E K 

o przyznanie nagrody honorowej 

pn. „MECENAS KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO” 

za 
znaczące wsparcie prowadzonej na terenie województwa podkarpackiego indywidualnej lub zbiorowej działalności 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa narodowego. 
 

I. Dane kandydata do nagrody: 

Imię i nazwisko osoby  ………………………………………………………………………. 

Rok urodzenia ………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji, tel. kontaktowy …………………………………………………. 

Nazwa i rok założenia podmiotu/instytucji  ………………………………………………… 

Imię i nazwisko, nr tel. e-mail przedstawiciela podmiotu ……………………………..….. 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………. 

 
II. Uzasadnienie wniosku: /maksimum dwie strony/ 
 
........................................................................................................................................ 

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

III. Dane dotyczące wnioskodawcy/ów: 

1) Pełna nazwa, adres korespondencyjny, imię i nazwisko Wnioskodawcy  

2) tel.: , e-mail …………………………………………………….. 

 

Pieczątka wnioskodawcy z adresem i nazwą                                                     Pieczątka imienna i podpis 
w pełnym brzmieniu wnioskodawcy  
 

3) Imiona i nazwiska, adresy korespondencyjne, tel.; trzech przedstawicieli środowiska twórców niezrzeszonych  

 

Data i  czytelne podpisy: 
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Zgody i oświadczenia 
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 zobowiązuje 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). 
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. Wyrażenie zgody jest 
dobrowolne, jednak jej brak będzie uniemożliwiał rozpatrzenie 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 
 

 
 
II. Oświadczenie  Kandydata do nagrody 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przyznawania nagrody „Mecenas Kultury Województwa 
Podkarpackiego”. 
 
Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119                   
z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,   
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji idei sprawowania mecenatu przez Województwo 
podkarpackie nad działalnością kulturalną na podstawie obowiązującego prawa, 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia, 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

……………………………………… 
 data, czytelny podpis kandydata 
 

 

                         

 
 
 
 
 

 


