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Formularz zgłoszeniowy o przyznanie Statuetki okolicznościowej i Certyfikatu  

w Plebiscycie Rzeszowscy Siłacze, to MY 

  

1.Zgłaszający kandydaturę (zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „x”):  

 Indywidualnie, osoba z niepełnosprawnością, 

 Rodzic, opiekun, 

 Organizacja pozarządowa,  

 Instytucja wspierająca działania osoby z niepełnosprawnością 

  

2. Informacje o kandydacie:  

Imię i nazwisko: ............................................................................................................. 

Data urodzenia ……………………………… Wiek………………………………………… 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………................ 

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

Numer telefonu:.............................................................................................................. 

Adres e-mail:………………………………………………………………………................. 
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3. Informacja kto zgłasza kandydaturę (wypełnić w przypadku zgłoszenia przez 

rodzica, opiekuna, organizację pozarządową, instytucję wspierającą działania osoby 

z niepełnosprawnościami) 

Imię i nazwisko/ organizacja pozarządowa/instytucja: 

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

Adres :………………………………………………………………...................................... 

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

Numer telefonu:.............................................................................................................. 

Adres e-mail:………………………………………………………………………................. 

4. Rodzaj zgłaszanej Kategorii ( proszę zaznaczyć ) 

 I Dzieci i młodzież do 18 roku życia 

 II Kobiety 

 III Mężczyźni 

 IV Społecznik osoba z niepełnosprawnością   

  

5. Uzasadnienie wniosku: Można dołączyć dodatkowe strony uzasadnienia oraz 

inne dokumenty potwierdzające zasadność zgłoszenia. 

 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

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

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

………………………………………………………………………………………………. 
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Do wniosku załączam:  

1. orzeczenie o niepełnosprawności (obligatoryjnie, potwierdzone za zgodność z 

oryginałem) 

2. prezentację multimedialną/film nagrany smartfonem przedstawiające 

kandydata oraz temat zgłoszenia, (obligatoryjnie nagranie do 3 minut, które zostanie 

wykorzystane do zaprezentowania kandydata ) 

3. zdjęcia wykonanych prac,   

4. wycinki prasowe,  

5. inne stanowiące uzupełniające źródło informacji o kandydacie i jego 

osiągnięciach ................................................................................................... 

  

OŚWIADCZENIE KANDYDATA  

  

 Zapoznałem(-am) się z regulaminem Plebiscytu zwłaszcza z informacjami 

dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych.  

  

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć/nagrań mnie i/lub mojego dziecka, 

wykonanych podczas realizowania przez Fundację ,, APROBATA’’ projektu pt.: 

,,Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnością’’ realizowany w okresie od 

01.03.2022 r. do 15.12. 2022 r., w ramach Umowy nr 12/2022 zawartej w dniu 22 

marca 2022 r., pomiędzy Fundacją ,, APROBATA’’, a Gminą Miasto Rzeszów. Na 

stronie internetowej/ w materiałach promocyjnych/ w materiałach informacyjnych 

Fundacji ,, APROBATA’’. Wykorzystanie wizerunku mojego i mojego dziecka w 

powyższych celach odbędzie się bez wynagrodzenia. Odwołanie niniejszej zgody jest 

w każdej chwili możliwe. Natomiast wycofanie zdjęcia znajdującego się na materiałach 

już wyprodukowanych, wydrukowanych, funkcjonujących już w przestrzeni wirtualnej 

nie będzie dokonane. Fundacja ,, APROBATA’’ w Rzeszowie zobowiązują się nie 
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wykorzystywać zdjęć w żadnej sytuacji i pod żadnym pozorem do innych celów oraz 

przekazywać, odsprzedawać lub w inny sposób udostępniać osobom trzecim 

 

 

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

     (czytelny podpis kandydata, rodzica, opiekuna) 

   *) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

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

 

(czytelny podpis osoby zgłaszającej, pieczątka w przypadku zgłoszenia przez organizację   

pozarządową, instytucję)  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby projektu 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 

z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Fundację ,, APROBATA’’ w Rzeszowie. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

                                                             (czytelny podpis kandydata, rodzica, opiekuna) 

       *) niepotrzebne skreślić 

 

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

 

(czytelny podpis osoby zgłaszającej, pieczątka w przypadku zgłoszenia przez organizację   

pozarządową, instytucję)  

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(na) przez 

Fundację  ,, APROBATA’’ w Rzeszowie, o tym, że: 

Administratorem danych osobowych jest Prezes Zarządu Fundacji ,, APROBATA’’ w 

Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie ul. Boh. Westerplatte 3/35, 35-040 Rzeszów, dane 

kontaktowe: tel. 605 638 882. 

Klauzula informacyjna. 

1) e-mail biuro@fundacjaaprobata.org.pl 

 

mailto:biuro@fundacjaaprobata.org.pl
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2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Jolanta Fień adres e-mail: 

biuro@fundacjaaprobata.org.pl 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizowanie zadań wynikających z 

podpisanej umowy z Gminą Miasto Rzeszów. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. 

wykonanie umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym 

niezbędne do dokonania czynności, o których mowa w .lit. c); 

5) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 

będzie strona zawieranej umowy oraz instytucje upoważnione z mocy prawa (w 

szczególności Gmina Miasto Rzeszów, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Policja, 

Prokuratura, Sąd/;  

6) Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  

7) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej 

niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przechowywania danych 

osobowych, ze względu na wymogi archiwalne, jest zgodny z ustawą z dnia 14 

lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r. poz.217 

z późn.zm.); 

8) Mam prawo żądać od administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących 

mojej osoby ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do sprzeciwu, zaprzestania przetwarzania. 

9) Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

10)  Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących jej osoby narusza przepisy RODO; 

11)  Zachodzi dobrowolność podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że podanie 

danych jest konieczne w celu realizacji zadań wynikających z zapisów umowy 

zawartej z Gmina Miasta Rzeszów. Projekt,, Dofinansowano z budżetu Miasta 

Rzeszowa. 

mailto:biuro@fundacjaaprobata.org.pl
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12)  Fundacja ,, APROBATA’’ nie będzie wykorzystywać moich danych do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji (zautomatyzowanego przetwarzania) 

w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                         (czytelny podpis kandydata, rodzica, opiekuna) 

       *) niepotrzebne skreślić 

 

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

 

Miejscowość, data                 (czytelny podpis osoby zgłaszającej, pieczątka w przypadku zgłoszenia                    

przez organizację   pozarządową 


