URZĄD MIASTA KRAKOWA - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kapituła Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej A.D. 2021
Formularz zgłoszeniowy kandydatki do
Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej A.D. 2021
Informacje o kandydatce do Nagrody.
1. Imię i nazwisko kandydatki:

2. Adres zamieszkania kandydatki:
telefon:
ul.
e-mail:
kod pocztowy:

Miejscowość:

3. Krótka charakterystyka kandydatki
(skrót, ewentualny szczegółowy opis w załączeniu, max. 1000 znaków ze spacjami):

4. Opis dotychczasowej działalności oraz podejmowanych inicjatyw (skrót, ewentualny
szczegółowy opis w załączeniu, max. 2000 znaków ze spacjami):
Opis zawierający m.in.:
1) znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość oraz dziedzinę działalności,
2) zaangażowanie w pracę na rzecz równouprawnienia,
3) okres prowadzonej działalności,
4) efekty i zakres działań,
5) innowacyjność i różnorodność podejmowanych działań.
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5. Szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury
(skrót, ewentualny szczegółowy opis w załączeniu, max. 2500 znaków ze spacjami):

6. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydatkę:

7. Adres:
telefon:
ul.
e-mail:
kod pocztowy:

Miejscowość:

.............................................
miejscowość i data

......................................................
Podpis zgłaszającego

8. Oświadczenie kandydatki do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej A.D. 2021:
Wyrażam zgodę na udział w konkursie o Nagrodę im. Kazimiery Bujwidowej A.D. 2021,
upublicznienie swojego wizerunku oraz swoich działań i dokonań na rzecz równouprawnienia
i oświadczam, że znane mi są przepisy uchwały nr LXXIV/2078/21 Rady Miasta Krakowa z dnia
1 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda im. Kazimiery
Bujwidowej”.

.............................................
miejscowość i data

......................................................
Podpis kandydatki

*„Nagrodę im. Kazimiery Bujwidowej” przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na podstawie uchwały nr LXXIV/2078/21
Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda im.
Kazimiery Bujwidowej”.

Dodatkowe informacje:
1. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatką do tytułu.
2. Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną
dla prac Kapituły.
3. Zgłoszenia kandydatur do nadania Nagrody należy składać po ogłoszeniu naboru przez Prezydenta Miasta Krakowa.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że
administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent
Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Z administratorem można się skontaktować listownie na powyższy adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
sz.umk@um.krakow.pl
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie Nagrody im. Kazimiery
Bujwidowej dedykowanej wybitnym krakowiankom.
Twoje dane są objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane,
a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego
w Krakowie.
3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uchwała nr LXXIV/2078/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1
grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej”.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ww. uchwały i ma charakter obowiązkowy.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia formularza zgłoszeniowego kandydatki do Nagrody im.
Kazimiery Bujwidowej A.D. 2021.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
adres – e-mail: iod@um.krakow.pl
adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

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

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

miejscowość i data

Podpis zgłaszającego

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

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

miejscowość i data

Podpis kandydatki
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