
Załącznik nr 5  

do Regulaminu przyznawania  

Międzynarodowych Nagród Żeglarskich 

Szczecina 

 

 

NAGRODY ŻEGLARSKIE SZCZECINA 
 

 / data / ........................................... 

  
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  
 

NAGRODY ŻEGLARSKIEJ SZCZECINA  

W KATEGORII POPULARYZATOR ŻEGLARSTWA – NAGRODA IM. 

KAPITANA KAZIMIERZA HASKI  
 

 

1. KANDYDAT 
 

Imię i nazwisko/ Nazwa podmiotu …………………………………………………………………. 

UZASADNIENIE.............................................................................................................................................

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

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

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

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

CZY KANDYDAT JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ POSIADAJĄCĄ PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO 

CZYNNOŚCI PRAWNYCH        TAK/NIE 

 

2. ZGŁASZAJĄCY KANDYDATURĘ  
(imię i nazwisko, nazwa, adres, telefon, e-mail) 

1.  

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

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

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

3. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU  
....................................................................................................................................................................

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

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

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

 

 

4. OŚWIADCZAM, ŻE: 

− posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

− zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania Międzynarodowych Nagród 

Żeglarskich Szczecina oraz akceptuję jego treść, 

− niniejsze zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych 

oraz majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich, 

− wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

zgłoszenia kandydata i procedowania jego kandydatury w Międzynarodowych 

Nagrodach Żeglarskich Szczecina – zgodnie z zasadami wynikającymi z przetwarzania 

danych osobowych, o których mowa w rozporządzeniu 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 

osobowych) zwanym RODO oraz zasadami bezpieczeństwa. 

 

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

        podpis zgłaszającego kandydaturę 
 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 

I. Formularz należy wypełnić zgodnie z Regulaminem przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich 

Szczecina. W przypadku przekazania przez Zgłaszającego dodatkowych materiałów dot. kandydata należy 

oznakować je numerami i wymienić w punkcie 3 niniejszego wniosku. Komplet dokumentów należy przekazać 

zgodnie z ww. Regulaminem. Zgłaszający kandydaturę wyraża zgodę na przekazanie tegoż formularza na 

potrzeby organizacji konkursu i podanie do publicznej wiadomości niniejszego zgłoszenia. 

II. Do formularza należy dołączyć zdjęcie kandydata w formie elektronicznej o minimalnych parametrach 

technicznych: rozdzielczość 300 DPI. Zdjęcie należy dołączyć na płycie CD lub przesłać na adres: 

nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl. 

III. Zgodnie z art. 13 i 14 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 osobowych) – zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą  

w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1. 

2. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin. Dane kontaktowe: 

Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 

914245702, e-mail:iod@um.szczecin.pl 

Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio  

z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji 

dotyczących rozpatrzenia zgłoszeń, ich procedowania i przyznawania Nagród w Międzynarodowych 

Nagrodach Żeglarskich Szczecina. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania oraz procedowania zgłoszenia kandydata 

do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, a także dla celów archiwalnych w związku 

z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Pana/Pani zgoda - art. 6 ust. 1 lit a RODO (osoba, 

której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 

liczbie określonych celów); 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia zgłoszenia. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów działających na zlecenie administratora danych, np. 

podmiotu świadczącego usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach 

informatycznych oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Administratora tj. Żeglugi 

Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., a poza tym członkom Kapituły Nagród, o której mowa 

w Regulaminie Przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedowania zgłoszenia kandydata do 

Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, a następnie przez okres wymagany na podstawie 

obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych. Po upływie okresu 

przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane. 

9. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

10. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie ma wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 6, odbywa się na podstawie 

odrębnej umowy zawartej na piśmie. Umowa ta będzie zawierała postanowienia określające warunki  

i zasady przetwarzania danych osobowych. 



12. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

13. Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym „profilowania” 

danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania 

danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników 

osobowych osoby fizycznej. 

14. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin – 

Urząd Miasta Szczecin, zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ 

RODO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


