Załącznik do uchwały Nr XII/136/19
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 18 września 2019 r.

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy Rawicz za osiągnięcia w dziedzinie kultury
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA /indywidualnego lub zbiorowego/
1. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
2. Adres do korespondencji /e-mail
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
2. Nazwa reprezentowanego podmiotu
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
3. Adres do korespondencji / telefon kontaktowy / e-mail
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
III. UZASADNIENIE
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.


















	……………………………………………….………………………………………………………………………
	(data i czytelny podpis wnioskującego)

	Klauzula informacyjna - postępowanie w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Gminy Rawicz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz, mający siedzibę 
w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, w Rawiczu (63-900), dane kontaktowe: umg@rawicz.eu, nr tel. 65 616 49 81
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu, tel. 65 616 49 88/406.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 RODO).
Celem przetwarzania danych jest realizacja procesu przyznawania nagrody ustanowionej na podstawie Uchwały Nr XII/136/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 r. 
w sprawie ustanowienia, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Odbiorcą Państwa danych będą podmioty takie jak Kapituła Nagrody Burmistrza Gminy Rawicz, ZUS, Urząd Skarbowy oraz inni odbiorcy, którym udostępnia się dane osobowe podmiotu będącego laureatem. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebranie, to jest podczas procesu przyznania nagrody Burmistrza za osiągnięcia 
w dziedzinie kultury a następnie zarchiwizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresów działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. , Nr 14, poz.67).
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie nie możność wzięcia udziału w konkursie o przyznanie nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Pani/Pana dane osobowe w procesie przetwarzania nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w zakładce „RODO”
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z w/w klauzulą informacyjną:

	………………………….…………………………………………………………………………………….……
(data i czytelny podpis wnioskującego)

