
UCHWAŁA NR XXIV/32/2021 
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXV/21/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 
27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Starosty 

Wałbrzyskiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r poz.920) oraz 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.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega załącznik do uchwały nr XXXV/21/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 marca 
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Starosty Wałbrzyskiego za 
osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury i otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego 

 
 

Sylwestra Wawrzyniak 
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    Załącznik do uchwały nr XXIV/32/2021 

    Rady Powiatu Wałbrzyskiego  

z dnia 27.05.2021 r. 

 

WNIOSEK  

o przyznanie nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

Dane wnioskodawcy: 
 
 
 

 

DANE KANDYDATA: 

Imię i nazwisko/ 
nazwa: 

 

 

Adres zamieszkania/ 
siedziba: 

 

 

Telefon kontaktowy: 
 

 

Adres e-mail: 
 

 

Forma prawna1: 
 

Osoba 
fizyczna 

 

Osoba 
prawna 

 

Jednostka 
organizacyjna 
nieposiadająca 

osobowości 
prawnej 

 
 

Określenie rodzaju
2
: 

 
 

Wymienić zakres 
działalności 
kandydata3:         

                       

 

Uzasadnienie 
wniosku: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Właściwą formę prawną zaznaczyć. 

2
 W przypadku gdy kandydat jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, należy określić jej 

rodzaj, przykładowo: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, 
wspólnota mieszkaniowa, spółka akcyjna w organizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, 
partia polityczna niewpisana do ewidencji, stowarzyszenie zwykłe. 
 
3
 Wymienić jaką działalność prowadzi kandydat. Wymagania zostały określone w §2 ust. 2 uchwały.  
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_jawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_partnerska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_komandytowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_komandytowo-akcyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota_mieszkaniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_akcyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_z_ograniczon%C4%85_odpowiedzialno%C5%9Bci%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_polityczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data  

Podpis 
wnioskodawcy 

 
 
 

Oświadczenie kandydata 

Oświadczam/y, że wyrażam/y zgłoszenie kandydatury do nagrody Starosty 
Wałbrzyskiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  

i ochrony kultury 

Data  

Podpis kandydata4 
 
 
 

                                                           
4
 W przypadku kandydata niepełnoletniego podpis rodzica/ opiekuna prawnego kandydata 
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OŚWIADCZENIE 

kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze 

złożonym wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

 

Ja niżej podpisany/a ……......................................................................................, 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zwykłych) 

Czy zgadzasz się Pan/Pani na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które Pan/Pani 

przekazał/a nam poprzez wniosek o przyznanie nagrody Starosty Wałbrzyskiego za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przez 

administratora: Starostę Wałbrzyskiego wykonującego swoje zadania przy pomocy 

Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20 – 

24.  Wyrażenie zgody jest dobrowolne.  

TAK        NIE 

 

………………………………………………………………

   /miejscowość i data/ podpis/ 

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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO, 

informuję, że: Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałbrzyski wykonujący 

swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu 

przy Al. Wyzwolenia 20 – 24. Inspektorem Ochrony Danych jest: Sebastian Lewandowski, 

Adres do korespondencji: Aleja Wyzwolenia 20 – 24, 58-300, nr telefonu: 74 84 60 611, 

adres e-mail: s.lewandowski@powiat.walbrzych.pl. Dane osobowe są przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 – co stanowi, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku i ewentualnego 

przyznania nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, oraz związanych z nim celach 

promocyjnych podlegających na rozpowszechnieniu informacji nt. kandydatów do nagrody 

Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury,  zgodnie ze wskazanymi niżej odbiorcami. Odbiorcą 

danych osobowych mogą być dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych 

wspierających działalność Administratora, podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, 
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media lokalne, strona internetowa organizatora, portale społecznościowe. Dane nie będą 

przekazywane po za teren Polski. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny na potrzeby realizacji konkursu, oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, 

w tym Rozporządzenia 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. Pozyskane dane osobowe 

przetwarzane (przechowywane) będą wieczyście (kategoria archiwalna A).Posiada Pan/i 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetworzenia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo 

do usunięcia danych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu; Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania 

rejestracji oraz uczestniczenia w konkursie, co oznacza, że niepodanie informacji lub brak 

złożenia czytelnego podpisu kandydata spowoduje, że złożony wniosek nie będzie 

rozpatrzony. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
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UZASADNIENIE

zmiana załącznika jest podyktowana koniecznością zwiększenia przejrzystości wniosków w celu

usprawnienia prac komisji opiniującej złożone wnioski. Nowym elementem wniosku jest określenie formy

prawnej kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały.

Id: E2BD7886-A33F-45A9-B9D6-E4179A16F70F. Podpisany Strona 1




