
1. DANE KANDYDATA 

 

1.1. Pełna nazwa / Imię i nazwisko kandydata* 

 

 
 

1.2. Dokładny adres siedziby / Adres miejsca zamieszkania* 

 

 
 

1.3. Dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail 

 

 

 

2. OPIS DOKONAŃ KANDYDATA  

 

 

 

 

 

 

 
 



3. DANE WNIOSKODAWCY 

 

3.1.  Pełna nazwa / Imię i nazwisko wnioskodawcy* 

 

 
 

3.2.  Dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail 

 

 
 

 

……………………………………………. 

podpis wnioskodawcy 

4. ZGODA KANDYDATA NA ZGŁOSZENIE DO NAGRODY PHOENIX SARIENSIS 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do Nagrody Miejskiej „Phoenix 

Sariensis” 

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Nagrody Miejskiej „Phoenix 

Sariensis”. 

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

            data                                                                                podpis kandydata 
 

5. ZGODA KANDYDATA NA PRZETWARZANIE I PODANIE DO PUBLICZNEJ 

WIADOMOŚCI JEGO DANYCH OSOBOWYCH LUB DANYCH O FIRMIE W 

PRZYPADKU OTRZYMANIA NAGRODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, 

adres, numer telefonu, adres e-mail dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem postępowania 

dotyczącego Nagrody Miejskiej „Phoenix Sariensis” oraz podanie do publicznej wiadomości 

mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.zory.pl i w „Kurierze Żorskim” przez 

Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, zgodnie z rozporządzeniem PE i 

Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przetwarzania takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Równocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności podania danych niezbędnych do 

ubiegania się o Nagrodę Miejską „Phoenix Sariensis”. 

 

http://www.zory.pl/


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

27 kwietnia 2016 roku informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory 

jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 43 48 200, 

email: umzory@um.zory.pl 

 

2. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się przez: email iod@um.zory.pl, tel. 32 43 48 133  

 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z kandydowaniem 

i przyznaniem Nagrody Miejskiej „Phoenix Sariensis”. 

 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 60 dni od dnia udostępnienia danych. 

 

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usuwania, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 

 

7. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

 

8. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby 

przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

 

Podanie przez danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu. 

 

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

            data                                                                                podpis kandydata 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

mailto:umzory@um.zory.pl
mailto:iod@um.zory.pl

