
Wniosek o przyznanie Nagrody „Filary Przedsiębiorczości Gminy Spytkowice” 

 

 

I. Informacje o kandydacie: 

1. Nazwa przedsiębiorstwa:…………………………………………………. 

2. Adres przedsiębiorstwa:………………………………………………….. 

3. NIP przedsiębiorstwa:…………………………………………………….. 

4. Kontakt (telefon, e-mail):…………………………………………………. 

 

II. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata i jego ewentualnej nominacji lub wyboru jako       

      Laureata: 

Proszę wskazać informacje zawierające opis tych elementów, które zasługują na wyróżnienie i decydują  

o pozycji firmy. W zależności od dziedziny i typu firmy powinny to być następujące dane: np. wieloletnia tradycja 

i stosowane receptury, nietypowe rozwiązania, otrzymane nagrody i wyróżnienia, posiadane certyfikaty i znaki 

jakości, wdrożone nowe technologie lub patenty, informacja o ewentualnej działalności  

charytatywno-sponsorskiej na rzecz społeczności lokalnej, pozyskane środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, 

dokonane inwestycje i remonty, zwiększenie zatrudnienia, dynamika eksportu. Firma może dołączyć własne 

wydawnictwa promocyjno-informacyjne. 

 

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

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

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

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

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

 

III. Informacje o zgłaszającym: 

1. Nazwa zgłaszającego:  

(w przypadku grupy Mieszkańców lub Radnych podać listę osób wraz z adresem zamieszkania  

i podpisem - Załącznik nr 2 do Regulaminu) 

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

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

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

3.   Osoba do kontaktu (wraz z nr tel.): ...........................…………………............................... 

 

 

 

……………………….……………………………………………….. 

                                 (data, miejsce, podpis zgłaszającego) 

 

IV.  Zgoda kandydata na udział w konkursie: 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział 

w procesie przyznania Nagrody „Filary Przedsiębiorczości Gminy Spytkowice”.          

                                

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

                  (data, miejsce, podpis kandydata do nagrody) 



 

Oświadczenie 

• Oświadczam, że powyższe dane wypełnione są zgodnie ze stanem faktycznym 

i zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach oraz 

przejmuję odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania. 

• Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z Uchwałą nr XXXI/313/21 Rady Gminy 

Spytkowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania 

Nagrody „Filary Przedsiębiorczości Gminy Spytkowice”. 

 

 

 ………..………………………………… 

(Podpis kandydata do nagrody) 

 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

• Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w sprawach 

związanych z przyznaną nagrodą, zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

Zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli 

wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,  

w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; osoby stanowiącej jedynie 

szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

 

 

………..…………………………………. 

(Podpis kandydata do nagrody) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista osób dokonujących zgłoszenia kandydata  

do Nagrody „Filary Przedsiębiorczości Gminy Spytkowice” 

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz 

adresu w celu przyznania Nagrody „Filary Przedsiębiorczości Gminy Spytkowice” przez Urząd 

Gminy w Spytkowicach. 

 

1. …………………………………………            6.  …….…………………..………………                                      

                              (data i podpis)                                                                          (data i podpis)  

2. …………………………………………            7.  …….…………………..………………                                      

                             (data i podpis)                                                                           (data i podpis) 

3. …………………………………………            8.  …….…………………..………………       

                        (data i podpis)                                                                           (data i podpis) 

4. …………………………………………            9.  …….…………………..………………                                      

                            (data i podpis)                                                                           (data i podpis) 

5. …………………………………………          10.  …….…………………..………………                                      

                            (data i podpis)                                                                           (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 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) 

informuje się, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Wójt Gminy 

Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, tel. 33 879 18 76, e-mail: gmina@spytkowice.net.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@spytkowice.net.pl. 

3. Podstawą przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit a i c RODO w związku z art. 7a ustawy z dnia  

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 194 z późn. zm.) oraz Uchwała nr XXXI/313/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody „Filary Przedsiębiorczości Gminy Spytkowice”. 

4. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celem/celami: przyznania nagród przedsiębiorcom, 

wyróżniającym się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem 

lokalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w Gminie 

Spytkowice. Dane będą udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu. 

5. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz profilach w mediach 

społecznościowych Urzędu. Podczas wręczania nagrody będą wykonywane, a następnie upubliczniane 

i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych,  

jak również ich inne dane osobowe. 

6. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane zainteresowanym taką 

informacją lub opublikowane w BIP. 

7. Dane Państwa będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych oraz przez okres przewidziany w innych przepisach szczególnych. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania. 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie wizerunku w dowolnym momencie  

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  

jej cofnięciem. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 

Warszawa. 

11. Podanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych i jest 

konieczne do rozpatrzenia wniosku o nagrodę. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia. Wyrażenie zgody na wizerunek jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie 

skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie nagrody. 

 

 

mailto:iod@spytkowice.net.pl

