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Załącznik 

do Uchwały Nr 1405/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 07 sierpnia 2018 r. 

 

 

 

REGULAMIN 
 

przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego  

dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”  

XIII edycja, rok 2018 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Nagrodę „Amicus Hominum”, zwaną dalej „Nagrodą”, przyznaje się osobom fizycznym, 

które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają 

drugiego człowieka.  

2. Województwo Małopolskie w sposób szczególny pragnie docenić i wyróżnić osoby 

związane z Małopolską, angażujące się na rzecz innych, prowadzące działalność 

indywidualnie lub w ramach organizacji pozarządowych i w tym celu organizuje konkurs 

mający na celu nagrodzenie tych osób, zwany dalej konkursem. 

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA 

§ 2 

Warunkiem zgłoszenia osoby do Nagrody jest wypełnienie przez zgłaszającego, o którym 

mowa w § 3 ust.1, Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie przez kandydata do Nagrody pisemnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.  

§ 3 

1. Zgłoszenia kandydatów do konkursu mogą dokonywać: 

1) organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne,  

2) osoby prawne, 

3) osoby fizyczne, 

4) kościoły i związki wyznaniowe, 

5) organy administracji publicznej. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł Wyróżnionego  

w poprzednich edycjach konkursu.  

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł Laureata w poprzednich 

edycjach konkursu.  
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§ 4 

1. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest: 

1) w przypadku, gdy zgłoszenia do konkursu dokonuje osoba fizyczna, o której 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, niezbędne jest zapoznanie się przez tę osobę 

z klauzulą informacyjną oraz podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO. Oświadczenie 

wyrażenia zgody wraz z klauzulą informacyjną znajduje się w Formularzu 

zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

2) zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie przez kandydata do 

Nagrody pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. 

Oświadczenie wyrażenia zgody wraz z klauzulą informacyjną znajduje się 

w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia braków  

w złożonym Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku nieusunięcia braków we 

wskazanym w wezwaniu terminie, Formularz Konkursowy wraz z załącznikami nie będzie 

rozpatrywany i zostanie zwrócony Zgłaszającemu. 

§ 5 

1. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronach internetowych, portalach 

społecznościowych, w mediach, a także przesłane do gmin i powiatów położonych na 

terenie województwa małopolskiego. 

2. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i z dopiskiem: Nagroda „Amicus 

Hominum”, należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, parter (nowy budynek) 

lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków w godzinach 8.00 do godz. 16.00 lub za 

pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków do dnia 

15 października 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).  

3. Dodatkowo kopię Formularza zgłoszeniowego należy złożyć wraz z dokumentacją 

konkursową na płycie CD (wersja edytowalna) lub wysłać e-mailem na adres 

ngo@umwm.pl. 

4. Do Formularza zgłoszeniowego można dołączyć dodatkowe załączniki w formie 

kserokopii ukazujące działalność kandydata do Nagrody, np. wyróżnienia, dyplomy, 

rekomendacje, podziękowania, artykuły prasowe itp.  
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§ 6 

Wszelkie informacje na temat Nagrody dostępne są na stronie internetowej 

www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych w Kancelarii 

Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22,31-156 

Kraków, I p., pokój 192. 

 
 

KATEGORIE NAGRÓD 

§ 7 

1. Rekomendowana osoba może być zgłoszona jako kandydat do tytułu Laureata tylko  

w ramach jednej Kategorii Nagrody. 

 
2. Ustala się następujące kategorie Nagród: 

1) POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM: 

za włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie 
działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa 
i rodzicielstwa oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

 
2) PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA:  

za propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz 

osób chorych. 

3) SPORT I EDUKACJA:  

za działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej 

oraz edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, w tym rozwój świadomości 

i budowa postaw obywatelskich. 

4) DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA:  

za działalność na rzecz dobra innych, wrażliwość na los drugiego człowieka oraz 

bezinteresowne udzielanie pomocy potrzebującym. 

 
5) INICJATYWA MŁODYCH: 

za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode (16-35 lat) na rzecz 
dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz 
społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei młodzieżowego 
wolontariatu. 

§ 8 

Spośród Laureatów zgłoszonych w poszczególnych kategoriach wybrana zostanie jedna 

osoba, która zostanie uhonorowana Nagrodą Grand Prix. 
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WYŁONIENIE LAUREATÓW 

§ 9 

Wyboru Laureatów Nagrody w poszczególnych kategoriach dokonuje Kapituła Nagrody, 

zwana dalej Kapitułą. 

 

PRACA KAPITUŁY NAGRODY 

§ 10 

1. Skład osobowy Kapituły zostanie powołany Uchwałą Zarządu Województwa 

Małopolskiego.  

2. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

wskazany przez niego Zastępca. 

3. Kapituła przyznaje po jednej Nagrodzie w każdej kategorii Konkursu. 

4. Dopuszcza się możliwość przyznania przez Kapitułę po jednym Wyróżnieniu w każdej 

kategorii.  

5. Kapituła podejmuje decyzje o przyznaniu Nagrody lub wyróżnienia na podstawie 

informacji zawartych w nadesłanych Formularzach zgłoszeniowych oraz ewentualnej 

rozmowy ze zgłaszającym lub kandydatem do Nagrody 

§ 11 

1. Po zapoznaniu się z całością dokumentacji Kapituła dokonuje oceny kandydatów do 

Nagrody. Przedstawiciele Kapituły podejmując decyzję biorą pod uwagę następujące 

kryteria:  

a) działalność prospołeczna (społeczne znaczenie i różnorodność podejmowanych 
działań, inicjatyw; innowacyjność, trafność udzielonego wsparcia, pomocy; dokonania 
kandydata w kategorii, do której jest zgłoszony) – w tym zakresie Kapituła przyznaje 
od 0 do 30 punktów; 

b) zakres działań (liczba osób objętych działaniem, wsparciem; teren, obszar 

działalności; częstotliwość udzielanego wsparcia, działalności, charakterystyka 

osób/grup objętych wsparciem, pomocą) – w tym zakresie Kapituła przyznaje 

od 0 do 10 punktów; 

c) okres zaangażowania osoby w działalność (lata prowadzonej działalności) – w tym 

zakresie Kapituła przyznaje od 0 do 5 punktów; 

d) dokumentacja dodatkowa: dotychczasowe nagrody, wyróżnienia, dyplomy, 

rekomendacje, podziękowania, artykuły prasowe, członkostwa i pełnione funkcje, 

itd.– w tym zakresie Kapituła przyznaje od 0 do 5 punktów. 

2. Kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów. 

§ 12 

1. Po zapoznaniu się z całością dokumentacji Kapituła może dokonać zmiany klasyfikacji 

kategorii Nagrody kandydata. 

2. Kapituła podejmuje decyzje kolegialnie. Decyzje zapadają na podstawie głosowania 

zwykłą większością głosów. 

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.  
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4. Dla ważności decyzji podjętych przez Kapitułę niezbędna jest obecność co najmniej 

połowy jej składu. 

5. Kapituła może zrezygnować z przyznania Nagrody w wybranej kategorii.  

6. Kapituła Nagrody może zrezygnować z przyznania Nagrody Grand Prix. 

7. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Kapituły nastąpi do końca 2018 roku.  

8. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali, o której terminie Laureaci 

i Wyróżnieni zostaną poinformowani przez organizatora. 

NAGRODY 

§ 13 

1. Nagroda ma charakter honorowy. Laureaci każdej kategorii otrzymają pamiątkową 

plakietę „Amicus Hominum”.  

2. Laureat Nagrody Grand Prix 2018 r. zasiadać będzie w Kapitule Nagrody w kolejnej jej 

edycji. 

3. Lista Laureatów oraz Wyróżnionych zostanie zaprezentowana na stronach 

internetowych oraz portalach – profilach społecznościowych Organizatora. 

 

 

POZOSTAŁE REGULACJE 

§ 14 

1. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu 

Konkursu. 

2. Nie przewiduje się zwrotu materiałów zgromadzonych w ramach Konkursu 

z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 

3. Wizerunki Laureatów i Wyróżnionych w niniejszym Konkursie zostaną utrwalone przez 

Organizatora w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wykonanej podczas 

uroczystej Gali, o której mowa w § 12 ust. 8, i rozpowszechnione w celach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z rozstrzygnięciem i upowszechnianiem 

wyników Konkursu poprzez publikację zdjęć/filmów na stronach internetowych 

Województwa Małopolskiego oraz w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, 

Twitter.na podstawie zgody Laureata/Wyróżnionego, której wzór stanowi załącznik nr 3 

do Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego 
dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

O PRZYZNANIE NAGRODY  

SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ DOBRA INNYCH  

„AMICUS HOMINUM”  

EDYCJA XIII, ROK 2018 
 

 

 
 

Kategoria, do której 
zgłaszany jest 
kandydat 
(należy wybrać jedną 
kategorię): 

 POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC 
NIEPEŁNOSPRAWNYM 

 PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 SPORT I EDUKACJA 

 DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA 

 INICJATYWA MŁODYCH 

 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO NAGRODY 

1. DANE KANDYDATA 

IMIĘ I NAZWISKO: 
 
 
 

ADRES:  
(DO KORESPONDENCJI) 

 
 
 
 

TELEFON: 
 
 
 

 
E-MAIL:* 
 

 
 

 

ROK URODZENIA:** 
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*pole nieobowiązkowe  
** pole należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia kandydata w kategorii INICJATYWA MŁODYCH 

2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI KANDYDATA DO NAGRODY 
(POLA MOŻNA DOWOLNIE ROZSZERZAĆ) 

A. DZIAŁALNOŚĆ PROSPOŁECZNA 

1. OPIS DZIAŁALNOŚCI 

KANDYDATA I JEJ 

SPOŁECZNE ZNACZENIE 

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

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

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

2. OPIS PODEJMOWANYCH 

INICJATYW I DZIAŁAŃ 

SPOŁECZNYCH 

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

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

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

3. INNOWACYJNOŚĆ, 
TRAFNOŚĆ UDZIELONEGO 

WSPARCIA, POMOCY 

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

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

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

4. DOKONANIA KANDYDATA 

W KATEGORII, DO KTÓREJ 

JEST ZGŁOSZONY 

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

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

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

B. ZAKRES DZIAŁAŃ  

1. LICZBA OSÓB OBJĘTYCH 

DZIAŁANIEM, WSPARCIEM 

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

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

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

2. TEREN, OBSZAR 

DZIAŁALNOŚCI 

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

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

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

3. CZĘSTOTLIWOŚĆ 

UDZIELANEGO  WSPARCIA, 
DZIAŁALNOŚCI 

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

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

.................................................................................................................. 
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4. CHARAKTERYSTYKA 

OSÓB/GRUP OBJĘTYCH 

WSPARCIEM, POMOCĄ 

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

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

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

C. OKRES ZAANGAŻOWANIA W DZIAŁALNOŚĆ  

NALEŻY WSKAZAĆ LATA 

PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI/ZAANGAŻOW

ANIA PROSPOŁECZNEGO: 

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

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

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

D. DOKUMENTACJA DODATKOWA: 

DOTYCHCZASOWE 

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, 
DYPLOMY, CZŁONKOSTWA 

I PEŁNIONE FUNKCJE 

(PROSZĘ WYMIENIĆ WRAZ 

Z WSKAZANIEM ROKU WG 

WZORU: 

1. ROK  - FUNKCJA/ 
NAGRODA/ DYPLOM ITP 

2. ROK  - FUNKCJA/ 
NAGRODA/ DYPLOM ITP 

REKOMENDACJE, 
PODZIĘKOWANIA, ARTYKUŁY 

PRASOWE, ITD. (PROSZĘ 

ZAŁĄCZYĆ KSEROKOPIE 

DOKUMENTÓW). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA KANDYDATA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

IMIĘ I 

NAZWISKO*/NAZWA 

INSTYTUCJI: 
 

ADRES:  
(DO KORESPONDENCJI) 

 
 

TELEFON: 
 
 

E-MAIL:** 
 
 

 
STRONA 

INTERNETOWA 

INSTYTUCJI: 
 

 

 Należy podać, gdy zgłaszającym jest wyłącznie osoba fizyczna 
** Pole nieobowiązkowe; w przypadku instytucji podaje się e-mail firmowy niezawierający danych osobowych. 

 

Oświadczenie wyrażenia zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym  (dla 

zgłaszającego będącego osobą fizyczną) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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), zwanego dalej RODO, informuje się, 
że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą 
w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor 
Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 
56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl. 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie Pani/Pana zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu 
przeprowadzenia konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób 
Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – XIII edycja, rok 2018 (zwanym 
dalej Konkursem). 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie zgłaszanej przez Panią/Pana osoby. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla 
przeprowadzenia konkursu oraz celów archiwalnych tj. 25 lat zgodnie z kategorią archiwalną 
określoną w jednolitym  rzeczowym wykazem akt organów samorządu województwa 
i urzędów marszałkowskich, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady 

http://dokumenty.e-prawnik.pl/projekty-rozporzadzen/mswia/projekt-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-instrukcji-kancelaryjnej-jednolitych-rz-1,2332.html
http://dokumenty.e-prawnik.pl/projekty-rozporzadzen/mswia/projekt-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-instrukcji-kancelaryjnej-jednolitych-rz-1,2332.html
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Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania 
z wyżej wymienionych uprawnień regulują art. 15- 18 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo 
do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofywanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym 
na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane zostaną udostępnione członkom Kapituły 
Konkursu. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
profilowane.  
 
 

 

Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Będąc świadoma/y powyższego wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1  na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym.   
 

………………………………………       

(data i czytelny podpis) 

 
Uwagi:  
 
a) Wypełniony Formularz zgłoszeniowy o przyznanie Nagrody Samorządu Województwa 

Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” edycja 
XIII, rok 2018 należy złożyć osobiście lub przesłać na adres :  

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  
Kancelaria Zarządu 

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 
z dopiskiem: Nagroda „Amicus Hominum” 

lub 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  
Kancelaria Zarządu 

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
z dopiskiem: Nagroda „Amicus Hominum” 

 

w terminie do 15 października 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) 
 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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Dodatkowo wersję edytowalną Formularza zgłoszeniowego należy złożyć wraz  
z dokumentacją konkursową na płycie CD lub wysłać e-mailem na adres ngo@umwm.pl. 

 
b) Niezbędne do zgłoszenia do Konkursu jest zapoznanie się przez kandydata do 

Nagrody z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej wraz z oświadczeniem wyrażenia 
zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 
Załącznik nr 2 

do Regulaminu Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego 
dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla kandydata do nagordy) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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), zwanego dalej RODO, informuje się, 
że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie 
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor 

Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 

56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl.  

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie Pani/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu 

przeprowadzenia konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób 

Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – XIII edycja, rok 2018.(zwanym 

dalej Konkursem). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w Konkursie.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla 

przeprowadzenia Konkursu oraz celów archiwalnych tj. 25 lat, zgodnie z kategorią 

archiwalną określoną w jednolitym  rzeczowym wykazie akt organów samorządu 

województwa i urzędów marszałkowskich, stanowiącym załącznik do rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67).  

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych zawarte 

w Formularzu zgłoszeniowym, tj.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, 

rok urodzenia2, adres e-mail. Dane osobowe pochodzą z Formularza zgłoszeniowego do 

Konkursu składanego przez …………………………………….. 3(należy wskazać 

podmiot/osobę zgłaszającą).   

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania 

z wyżej wymienionych uprawnień regulują art. 15- 18 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo 

do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofywanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

                                                 
2 Ta kategoria danych przetwarzana jest tylko w przypadku zgłoszenia kandydata w kategorii INICJATYWA 

MŁODYCH 
3 Wypełnia zgłaszający do Konkursu 

mailto:iodo@umwm.malopolska.pl
http://dokumenty.e-prawnik.pl/projekty-rozporzadzen/mswia/projekt-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-instrukcji-kancelaryjnej-jednolitych-rz-1,2332.html
http://dokumenty.e-prawnik.pl/projekty-rozporzadzen/mswia/projekt-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-instrukcji-kancelaryjnej-jednolitych-rz-1,2332.html
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Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać 

ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana 

dane zostaną ujawnione członkom Kapituły, zaś dane osób wyróżnionych oraz laureatów 

Konkursu mogą zostać upublicznione na stronach i profilach społecznościowych 

Organizatora. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również profilowane.  

 

 

 

Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Będąc świadoma/y powyższego wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody4  na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w Formularzu konkursowym. 

 

………………………         ………..……………………        …………………………………                               
data, miejscowość                      Imię i nazwisko kandydata                   czytelny podpis kandydata 

 
 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego 
dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” 

 

Wyrażenie zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie  wizerunku 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody5 na utrwalenie mojego wizerunku przez 

Województwo Małopolskie podczas uroczystej Gali w formie dokumentacji fotograficznej 

i filmowej oraz rozpowszechnienie utrwalonego w powyższy sposób wizerunku w celach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z rozstrzygnięciem i upowszechnianiem wyników 

Konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na 

Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – XIII edycja, rok 2018 poprzez publikację  

zdjęć/filmów na stronach internetowych Województwa Małopolskiego oraz w mediach 

społecznościowych Województwa Małopolskiego, takich jak Facebook, Twitter. Oświadczam, 

że przedmiotowej zgody udzielam nieodpłatnie. 

 

 

………………………         ………..……………………        …………………………………                               
data, miejscowość                      Imię i nazwisko kandydata                   czytelny podpis kandydata 

                                                 
4 Niepotrzebne skreślić 
5 Niepotrzebne skreślić. 


