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 - WZÓR -                                                                                                                                            Załącznik nr 4 

 do Regulaminu  

Wyrównywania Szans Edukacyjnych  

oraz Wspierania Edukacji  

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

 

 

 

 

 WNIOSEK O PRZYZNANIE  

TYTUŁU  

 MŁODZIEŻOWEGO LIDERA POWIATU POLICKIEGO 

 

 

Zgłaszający: 
                                                                                                  

(dane identyfikujące: imię i nazwisko lub nazwa organizacji/placówki/…)……………….………………...…….. 

(właściwy do kontaktu adres e -mail i/lub numer telefonu)………………….…………..………………………….

 . 

 

Kandydat: 

                                                                                                  
(imię i nazwisko)………………………………...…………………………………………………………………. 

(szkoła, do której uczęszcza lub uczęszczał kandydat)…………………………….……………………………….. 

(dane kontaktowe kandydata: właściwy do korespondencji adres i/ lub adres e -mail)…………………………… 

 

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

 

Opis przedsięwzięcia/osiągnięcia/działania zrealizowanego w roku szkolnym …/… 

(bieżącym).  

 

1. Nazwa (tytuł) lub charakter przedsięwzięcia/osiągnięcia/działania (np. turniej 

sportowy, konkurs literacki, działania społeczne):  
 

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

 

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

 

2. Zakres i skala przedsięwzięcia/osiągnięcia/działania: 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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3. Uzasadnienie ‒ opis wkładu pracy włożonej w realizację 

przedsięwzięcia/osiągnięcia/działania: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4. Zgoda kandydata (przedstawiciela/osoby uprawnionej): 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Policach danych osobowych zawartych                                    

w niniejszym wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji –  w celu obsługi administracyjnej związanej                   

z przyznawaniem tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego w roku szkolnym …/…  

 

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

   (miejscowość, data)                                                           (czytelny podpis kandydata/osoby uprawnionej) 

 

5. Oświadczenie zgłaszającego 

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Policach danych osobowych zawartych                                    

w niniejszym wniosku –  w celu obsługi administracyjnej związanej z przyznawaniem tytułu Młodzieżowego 

Lidera Powiatu Polickiego w roku szkolnym …/…  

 

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

 (miejscowość, data)                                                                                 (czytelny podpis zgłaszającego) 

 

 

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz  art. 14 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą w 

Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8; 

2)  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Policach: e-mail 

iod@policki.pl, nr tel. 91 4328102;   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury niezbędnej do przyznania 

tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administratora, a w przypadku przyznania 

Pani/Panu tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, 

miejsce zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego, szkoła, do której uczęszcza kandydat) zostaną 

podane                       do publicznej wiadomości; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.                               

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
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akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia                

20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 

2019 r.             poz. 246); 

6) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia  lub 

ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

7) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych podanych w innych, niż wymagane w celu przyznania tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu 

Polickiego, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan  uzna,                       

iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność rozpatrywania Pani/Pana kandydatury do tytułu Młodzieżowego Lidera 

Powiatu Polickiego. 

 

 

 


