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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 

 

 

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”: 

 

 

1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do odznaczenia pod nazwą „Klejnot Ziemi 

Pszczyńskiej”. 

2. Wyrażam 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 2018r,. poz. 1191 ze zmianami) oraz zgodnie z RODO1 – wyłącznie 

do celów promocji działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

w ramach Gali związanej z odznaczeniem „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa 

23, 43-200 Pszczyna moich danych osobowych zawartych w złożonym Wniosku o przyznanie 

odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 w celu 

zgłoszenia mnie do odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”. 

Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w ww. Wniosku zostały podane dobrowolnie. 

Jestem świadoma prawa do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jednakże wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej przez złożenie jej 

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie lub jej wysłanie  przesyłką poleconą 

na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie (ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna). 

O dobrowolności podania danych osobowych i o prawie wycofania zgody w dowolnym 

momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, zostałam poinformowana 

przed złożeniem niniejszego oświadczenia. 

4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorem moich danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy 

w Pszczynie, z siedzibą przy ul. Dworcowej 23, 43-200 Pszczyna, reprezentowany 

przez Dyrektora Urzędu.  

2) Kontakt do pracownika pełniącego funkcję Inspektora Ochrony Danych:  

IOD@pup-pszczyna.pl.  

                                                           
1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) 

mailto:IOD@pup-pszczyna.pl


Strona 4 z 6   Wniosek 

3) Moje dane osobowe przetwarzane są:  

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 w związku z wyrażeniem przeze mnie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres, telefon 

kontaktowy, rodzaj i charakter wykonywanej działalności społecznej i zawodowej, 

oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO1 w związku z wyrażeniem przeze mnie 

zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, które 

wg Wnioskodawcy uzasadniają przyznanie odznaczenia; 

w celu zgłoszenia mnie do odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”. 

4) Dalsze przetwarzanie moich danych osobowych możliwe jest do celów archiwalnych 

w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 

statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO1.  

5) Odbiorcami moich danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich 

uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Powiatowy Urząd 

Pracy w Pszczynie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

6) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, 

o których mowa w pkt 3, a następnie przechowywane wg posiadanej kategorii 

archiwalnej - zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Pszczynie.  

7) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów do usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania i przenoszenia danych. 

8) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

do przetwarzania danych osobowych jeżeli uznam, że przetwarzanie danych narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

10) Moje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu). 

 

 

 
 ……………………………………………. 

 data i podpis Kandydatki  
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Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie odznaczenia  

„Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”– stanowiący integralną część Wniosku 

 

 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy*)  

zgłaszającego Kandydatkę do odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”: 

 

 

1. Wyrażam 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 2018r,. poz. 1191 ze zmianami) oraz zgodnie z RODO1 – wyłącznie 

do celów promocji działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

w ramach Gali związanej z odznaczeniem „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa 

23, 43-200 Pszczyna moich danych osobowych zawartych w złożonym Wniosku o przyznanie 

odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 w celu 

zgłoszenia kandydatki do odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”. 

Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w ww. Wniosku zostały podane dobrowolnie. 

Jestem świadom/a prawa do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jednakże wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej przez złożenie jej 

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie lub jej wysłanie  przesyłką poleconą na 

adres Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie (ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna). 

O dobrowolności podania danych osobowych i o prawie wycofania zgody w dowolnym 

momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, zostałem/am poinformowany/a 

przed złożeniem niniejszego oświadczenia. 

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorem moich danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy 

w Pszczynie, z siedzibą przy ul. Dworcowej 23, 43-200 Pszczyna, reprezentowany 

przez Dyrektora Urzędu.  

2) Kontakt do pracownika pełniącego funkcję Inspektora Ochrony Danych:  

IOD@pup-pszczyna.pl.  

3) Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 

w związku z wyrażeniem przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy w celu zgłoszenia kandydatki 

do odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”. 

mailto:IOD@pup-pszczyna.pl
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4) Dalsze przetwarzanie moich danych osobowych możliwe jest do celów archiwalnych 

w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 

statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO1.  

5) Odbiorcami moich danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich 

uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Powiatowy Urząd 

Pracy w Pszczynie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

6) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, 

o których mowa w pkt 3, a następnie przechowywane wg posiadanej kategorii 

archiwalnej - zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Pszczynie.  

7) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów do usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania i przenoszenia danych. 

8) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

do przetwarzania danych osobowych jeżeli uznam, że przetwarzanie danych narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

10) Moje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ……………………………………………. 

       data i czytelny  podpis Wnioskodawcy 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

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

fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.  


