
Załącznik do regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
DO NAGRODY IM. JANA RODOWICZA „ANODY” 

VIII EDYCJA 2018/2019

I. Informacje dotyczące osoby zgłaszanej (kandydatki/kandydata)

1. Dane kandydatki/kandydata

Imię i nazwisko 

Adres 

Telefon 

E-mail 

Wiek 

Zawód 

Wykształcenie 

2. Kategoria

 całokształt dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa
 wyróżniająca się akcja lub inicjatywa społeczna zakończona sukcesem
 wyjątkowy czyn (np. podjęcie błyskawicznej decyzji ratowania zagrożonego życia ludzkiego)

3. Charakterystyka działalności kandydatki/kandydata (kat. 1) lub opis konkretnej inicjatywy 
społecznej (kat. 2), bądź opis wyjątkowego czynu (kat. 3)
Opis nie powinien przekraczać 1200 znaków ze spacjami.



4. Uzasadnienie
Opis nie powinien przekraczać 1200 znaków ze spacjami. 

 II. Dane osoby zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego

Imię i nazwisko

Adres 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

Nazwa instytucji i adres 

Relacja z kandydatką/kandydatem
  Rodzina
  Znajomi
  Nieznajomi

III. Wymagane 2 niezależne opisy – świadectwa działalności kandydatki/kandydata

1. Imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), relacja z kandydatką/kandydatem, opis działalności kandydatki/kandydata



2. Imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), relacja z kandydatką/kandydatem, opis działalności kandydatki/kandydata

IV. Osoby mogące udzielić dodatkowych rekomendacji 
Prosimy o podanie danych kontaktowych: telefon, e-mail 1.

                 

Miejscowość i data                                                                                   Podpis osoby zgłaszającej i pieczątka instytucji

1 Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba zgłasza kandydatkę/kandydata do nagrody w imieniu organizacji, jednostki samorządu

terytorialnego lub innego podmiotu.

 V. Spis załączników 
Np. rekomendacje, dyplomy, inne nagrody, podziękowania, artykuły prasowe, zdjęcia.

Liczba załączonych materiałów nie może przekroczyć 15.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Muzeum Powstania 
Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, do 16 grudnia 2018 roku 
(decyduje data wpływu).



VI. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych od osoby, 
której dane dotyczą

Na podstawie 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 (dalej: RODO) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane 
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79,  
00-844 Warszawa (dalej: administrator).

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie, pisząc na adres administratora, lub drogą elektroniczną, pisząc  
na adres e-mailowy: iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania 
Pani/Pana danych przez administratora, w tym realizacji przysługujących praw.

Dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną na podstawie 
Regulaminu w celu dokonania zgłoszenia kandydata do nagrody w zakresie następujących kategorii danych osobowych: imienia 
i nazwiska, adresu, nazwy instytucji i adresu, relacji z kandydatem. Ponadto jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, przetwarzane one będą w celu kontaktowym w zakresie danych kontaktowych takich jak numer telefonu czy adres 
e-mailowy. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego przetwarzane będą także w celu 
marketingowym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest informowanie o wydarzeniach organizowanych przez 
administratora. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi 
informatyczne, kurierskie i pocztowe, członkowie Kapituły oraz zespołu referencyjnego, a także użytkownicy mediów, stron 
internetowych oraz portali społecznościowych administratora.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. 
W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przechowywane one będą nie dłużej 
niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie 
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę 
trzecią, przechowywane one będą nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli 
zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych lub podstawy do dochodzenia bądź obrony roszczeń, 
dane przechowywane będą do końca okresu dochodzenia albo obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu 
przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu dokonania zgłoszenia kandydata do nagrody. W pozostałym zakresie 
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania w przyszłości informacji o organizowanych przez 
administratora wydarzeniach.

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest 
stosowane profilowanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanych przeze mnie Muzeum Powstania 
Warszawskiego danych kontaktowych w celu kontaktowym.

Podpis osoby, której dane dotyczą


