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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

 

Wniosek o przyznanie odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” 

 

1. Właściwe zaznaczenie kategorii, do której Kandydatka jest zgłaszana 

a. □ Kobieta Biznesu, 

b. □ Kobieta Społeczna, 

c. □ Kobieta Sztuki i Kultury, 

d. □ Kobieta  Obyczajów i Tradycji, 

e. □ Kobieta  Ziemi Pszczyńskiej 

2. Dane Kandydatki zgłoszonej do Odznaczenia 

a. imię i nazwisko  

      ……………………………………………………………………………………………………… 

b. dokładny adres, telefon kontaktowy 

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

3. Dane Wnioskodawcy zgłaszającego do Odznaczenia 

a. nazwa  

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

b. dokładny adres, telefon kontaktowy 

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

c. forma prawna 

…………………………………………………………………………………………………….. 

d. imię i nazwisko osoby oraz stanowisko osoby zgłaszającej 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Dotychczasowa działalność osoby zgłoszonej do Odznaczenia (informacja przygotowana przez 

Wnioskodawcę dotycząca pracy społecznej i zawodowej osoby zgłaszanej oraz jej szczególnych 

osiągnięciach)  

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………..…………  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  
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5. Uzasadnienie wniosku. 

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

  ………………………………………………………        ……………………………………………… 

          Pieczęć Wnioskodawcy                                                       data i podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

Zgoda osoby zgłoszonej do Odznaczenia: 

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie do Odznaczenia pod nazwą „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”. 

 

 

 

 

  
                             ……………………………………………… 

                                               data i podpis Kandydatki 

 

 

Oświadczenie: 

Udział w Gali oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie 

wizerunku/wypowiedzi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016r,. poz. 666 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 622 ze zmianami) wyłącznie do celów promocji 

działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie.  

 

 

 

 

 
……………………………….                          ………………………………….. 

   data i podpis Kandydatki                                         data i podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

Załączniki do Wniosku: 

 

1. Oświadczenie Kandydatki zgłoszonej do Odznaczenia, 

2. Oświadczenie Wnioskodawcy zgłaszającego Kandydatkę do Odznaczenia. 
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Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie odznaczenia  

„Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”– stanowiący integralną część Wniosku 

 

 

 

 

Oświadczenie Kandydatki  

zgłoszonej do odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”: 
 

 

W związku z wyrażeniem zgody na zgłoszenie mnie do Odznaczenia pod nazwą „Klejnot Ziemi 

Pszczyńskiej”, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie – 

organizator odznaczenia pn. „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”, z siedzibą w Pszczynie przy 

ul. Dworcowej 23. 

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wyboru osób do przyznania Odznaczenia.  

3. Podanie danych przez osobę nominowaną jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału 

w procesie przyznania Odznaczenia. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości wzięcia udziału w procesie ubiegania się o przyznanie Odznaczenia.  

4. W odniesieniu do zbioru danych osobowych pn. „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” – podstawę 

prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2016r. Dz.U. poz. 922 ze zmianami). 

5. Moje dane osobowe nie będą powierzane do przetwarzania innym podmiotom.  

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ……………………………………………. 

 data i czytelny podpis Kandydatki 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 4 z 4 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie odznaczenia  

„Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”– stanowiący integralną część Wniosku 

 

 

 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy*)  

zgłaszającego Kandydatkę do odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”: 
 

 

W związku ze złożonym Wnioskiem o przyznanie odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”, 

że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie – 

organizator odznaczenia pn. „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”, z siedzibą w Pszczynie 

przy ul. Dworcowej 23. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wyboru osób do przyznania Odznaczenia, na etapie oceny 

złożonych Wniosków. 

3. Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału 

przez osobę przez Niego nominowaną – w procesie przyznania Odznaczenia. Odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie ubiegania się 

o przyznanie osobie przez niego nominowanej – Odznaczenia.  

4. W odniesieniu do zbioru danych osobowych pn. „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” – podstawę 

prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2016r. Dz.U. poz. 922 ze zmianami). 

5. Moje dane osobowe nie będą powierzane do przetwarzania innym podmiotom.  

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ……………………………………………. 

 data i czytelny  podpis Wnioskodawcy 

    

 

 

 

 

 

*) dotyczy wyłącznie Wnioskodawców będących osobami fizycznymi, w tym będących osobami 

fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.  


