
                                                                                                                         

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania  

dorocznych Nagród Burmistrza Barczewa za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej,  

upowszechniania kultury i ochrony kultury 

 

Data złożenia wniosku ……………………..                                         

 

Nr wniosku………………  

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dorocznej Nagrody Burmistrza Barczewa 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony dóbr kultury 

 

 

 

Wnioskodawca                                                  ....................................................................... 

                                                                              (nazwisko i imię lub nazwa firmy) 

 

adres do korespondencji                                   ....................................................................... 

                                                                               (ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

 

1. Dane kandydata do Nagrody: 

 

Lp. RODZAJ DANYCH DANE 

1. Pełna nazwa/imię i nazwisko kandydata  

2. Adres  

 

 

2. Kategoria, w której ma być przyznana Nagroda: 

 

Lp. KATEGORIA NAGRODY 

(zaznaczyć „x” tylko przy jednej kategorii) 

  za osiągnięcia roku 

poprzedniego 

za całokształt 

działalności 

1. Twórczość artystyczna   

2. Upowszechnianie kultury   

3. Ochrona kultury   

 

3. Informacja na temat osiągnięć kandydata, we wskazanej kategorii, uwzględniająca 

następujące kryteria zawarte w regulaminie konkursowym, m.in.: 

- liczba i poziom dzieł artystycznych i projektów kulturalnych np. wystaw, wydanych utworów, 

nagranych płyt, wykonanych koncertów i innych, udokumentowanych np. recenzjami, 

opiniami, rekomendacjami, nagrodami, wyróżnieniami, udziałem w konkursach, festiwalach 

itp. oraz ich zasięg (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy); 

- zaangażowanie w działania artystyczne i kulturalne na rzecz miasta i mieszkańców; 

- aspekt promocyjny w działalności twórczej lub animatorskiej. 

 

 

 

 

 



Lp. KATEGORIA NAGRODY INFORMACJE DOTYCZĄCE 

OSIĄGNIĘĆ WRAZ                            

Z UZASADNIENIEM 

(wypełnić rubrykę w kategorii 

wskazanej w pkt 2) 

1. Twórczość artystyczna 

 

(opis szczególnych osiągnięć twórczych, 

dorobku artystycznego o istotnym znaczeniu 

ze szczególnym uwzględnieniem udziału                    

w konkursach, festiwalach, przeglądach itp. 

lub opis szczególnego dzieła artystycznego, 

wydawnictwa lub publikacji) 

 

2.  Upowszechnianie kultury 

 

(opis szczególnego wydarzenia kulturalnego, 

zaangażowania w pracę na rzecz kultury, 

jej upowszechniania, wspierania młodych 

talentów z terenu Gminy Barczewo, a także 

zaangażowania w edukację artystyczną                             

i wkładu w integrację lokalnej społeczności) 

 

3. Ochrona kultury 

 

(opis zaangażowania w utrzymanie, rozwój 

i promocję dorobku kulturowego Gminy 

Barczewo lub stworzenia szczególnego 

projektu kulturalnego z zakresu ochrony 

dziedzictwa kulturowego Gminy Barczewo) 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku (załącznik nr 2 do regulaminu) 

2. Rekomendacje, opinie itp. 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania dorocznych Nagród Burmistrza Barczewa 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony 

kultury zatwierdzonym uchwałą Nr XLII(408)2022  Rady Miejskiej w Barczewie z dnia  01 

marca 2022r. 

2) "Oświadczam, iż powyższe informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym  

 

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

Data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barczewie  

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i2 lub 14 ust.1 i 2  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 (Ogólne Rozporządzenie o 

Ochronie Danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016r.) dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 

Barczewo. 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Gminie Barczewo sprawuje Inspektor 

Ochrony Danych dostępny pod adresem email: iod@barczewo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 

1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j. ze zm.) oraz art.6 

ust.1 lit. RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie  publicznym tj. postępowania w sprawie 

przyznania nagród oraz opublikowanie imienia i nazwiska nagrodzonego w związku z informacją o przyznanej 

nagrodzie na stronie Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz mediach społecznościowych. 

4. Zakres przetwarzanych przez administratora danych określony został we wniosku, który stanowi załącznik do 

Regulaminu przyznawania dorocznych Nagród Burmistrza Barczewa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

XLII(408)2022 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 01 marca 2022 roku. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) Podmioty, którym Gmina Barczewo udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

2) Podmioty, którym Gmina Barczewo powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych 

osobowych 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany odrębnymi przepisami prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii, prawo do ich sprostowania, 

prawo ograniczenia danych, prawo usunięcia danych, a w razie wyrażenia zgody prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jego cofnięciem. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania. 

Konsekwencją odmowy lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie brak możliwości 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

11. Przetwarzanie danych osobowych kandydata nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany  

w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z powyższymi informacjami. 

………………………………….. 

data i podpis/y osoby/osób, której/ych* dane dotyczą 

*Niepotrzebne skreślić 


