
        Załącznik  
do Regulaminu Konkursu 
„Społecznik Roku …..” 

 
 
 
 
 

Karta zgłoszenia do konkursu  
„Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

 
 

 
Podmiot zgłaszający 

 

 
Imię i nazwisko: 

 

 

 
Instytucja/organizacja: 

 

 
 

 
Adres osoby/podmiotu 

zgłaszającego                                                    
(do korespondencji): 

 

 

 
Nr telefonu zgłaszającego: 

 

 

 

Dane kandydata/-ów 
 

 

Nazwisko kandydata: 
(lub nazwiska kandydatów w przypadku                                             

zgłaszania zespołu) 

 

 

 

Imię kandydata: 
(lub imiona kandydatów w przypadku                                                              

zgłaszania zespołu) 
 

 

 

 

Data urodzenia: 
(lub daty urodzenia w przypadku                                                              

zgłaszania zespołu) 
 
 

 

 

Adres zamieszkania : 
(lub adresy zamieszkania w przypadku                                                              

zgłaszania zespołu) 

 

 

 

Nr telefonu: 
(lub numery telefonów w przypadku                                                              

zgłaszania zespołu) 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

 
 
 
Charakterystyka kandydata/-ów:                                     

(cechy charakteru, wartości jakie propaguje, 
szczególne osiągnięcia itp.)  

 

 
 

 

 
Okres  

działalności społecznej                  
i zasięg działania  
kandydata/-ów: 

 

 

 

Opis działalności społecznej 

Prosimy o opis działalności 
społecznej w którą kandydat jest 
zaangażowany, w tym m.in. jakie 
działania podejmuje, jakie 
problemy społeczne rozwiązuje, 
jakie akcje lub przedsięwzięcia 
społeczne udało się kandydatowi 
zrealizować 

(w opisie działalności społecznej  
kandydata należy zwrócić 
szczególną uwagę na: 
- skuteczność podejmowanych 
działań, 
- współpracę i angażowanie 
innych osób, 
- kreatywność, pomysłowość 
działań i rozwiązań). 

 

Komisja konkursowa dokona oceny działalności społecznej kandydata w 
oparciu o poniższe informacje. Istotne jest zatem, by  opisując działalność 
społeczną  kandydata odpowiedzieć m.in. na poniższe 
pytania/zagadnienia. 
 
1. Należy przedstawić opis działalności społecznej w którą kandydat jest 
zaangażowany, w tym m.in.: 
-  jakie działania podejmuje,  
- jakie problemy społeczne rozwiązuje,  
- jakie akcje lub przedsięwzięcia społeczne udało się kandydatowi 
zrealizować 
 
 
 
 
2. Należy opisać czy jego działania są skuteczne – czy przyniosły 
spodziewane rezultaty 
 
 
 
 
3. Jak przebiega współpraca kandydata z innymi osobami, instytucjami, w 
jaki sposób angażuje innych do współpracy 
 
 
 
 
 
4. Co wyróżnia kandydata, w jaki sposób przejawia się jego kreatywność i 
pomysłowość w działaniu i w rozwiązywaniu zaistniałych problemów 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
Rekomendacje  

 
 

(proszę zamieścić w tym miejscu lub jako załącznik  
do karty zgłoszenia) 

 
 

……………………………………………………………………….…. 
(podpis  i pieczęć  

osoby udzielającej rekomendacji) 
 

 

 
 

Inne informacje  
(ważne dla oceny  

działalności społecznej kandydata) 
 

 
 

 
 

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

     Miejscowość, data                                   (podpis/i pieczęć osoby zgłaszającej*) 
 
*) Zgodnie z pkt. 5 Regulaminu konkursu „Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać instytucje publiczne, 
organizacje pozarządowe i pełnoletni mieszkańcy powiatu toruńskiego”.  
_____________________ 
Potwierdzam powyższą działalność i zaangażowanie kandydata w działalność społeczną *). 

 
 

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

     Miejscowość, data                                                               (podpis i pieczęć organizacji/instytucji) 
 
*) W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne konieczne jest potwierdzenie faktu działalności 
kandydata przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć – pkt. 6 Regulaminu.  

______________________ 
Zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i spełniam jego wymagania. 
    
 
…………………………………………………..……       …………………………………….……………….………..………………………………………………………. 
      Miejscowość, data      (podpis kandydata lub podpisy kandydatów do tytułu „Społecznik Roku 
….”)            
___________________________ 
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach konkursowych -
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. 

 

PODPISANE KLAUZULE INFORMACYJNE  
NALEŻY ZAŁĄCZYĆ JAKO ODRĘBNY DOKUMENT                                                                    

……………………………………………….……..………………………….…………………………... 
           (data i podpis kandydata lub podpisy kandydatów do tytułu „Społecznik Roku….”) 
_____________________________  
Załączniki (do wniosku można załączyć zdjęcia, prezentacje multimedialne, kopie dokumentów, wycinki prasowe 
dokumentujące działalność kandydata): 
 

1. Klauzula informacyjna - podpisana przez osobę/y zgłaszającą/ce kandydata do konkursu 
2. Klauzula informacyjna - podpisana przez osobę zgłaszaną do konkursu 
3. 
4. 
 
Załączniki nr….. przesłano na adres mailowy: j.rybitwa@powiattorunski.pl 



Załącznik nr 1 do Karty zgłoszenia 

Niniejszy dokument  

podpisuje osoba/y zgłaszająca/ce kandydata  

do konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób uprawnionych do zgłoszenia kandydatów 

do udziału w Konkursie „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” 

 
Zgodnie z art. 13 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 przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Toruński. Można się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 

ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, e-mailowo: starostwo@powiattorunski.pl, telefonicznie 56/ 662 

88 88. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor 

ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

iod@powiattorunski.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu „Społecznik Roku 

Powiatu Toruńskiego” oraz jego promocji w mass mediach, publikatorach prasowych oraz 

internetowych, portalach społecznościowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

4) Podanie danych jest warunkiem zgłoszenia kandydata w konkursie. 

5) W związku z prowadzanym konkursem administrator będzie przetwarzał wyłącznie zwykłe dane 

osobowe, wymienione w karcie zgłoszenia do konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” 

oraz zdjęcia i filmy wideo służące promocji konkursu.  

6) Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej 

dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. jako materiał archiwalny 

przechowywany wieczyście. 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo prawo do: 

a) dostępu do treści danych; 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia danych, jeżeli: 

• dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były 

przetwarzane, 

• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Z ww. żądaniami możecie Państwo wystąpić do administratora w formie pisemnej lub elektronicznej 

na adres podany powyżej. 

9) Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

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

     miejscowość                                             data                                            podpis/y 

 

 

mailto:iod@powiattorunski.pl


Załącznik nr 2 do Karty zgłoszenia 

Niniejszy dokument  

podpisuje osoba zgłaszana do konkursu  

„Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób zgłaszanych do Konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” 

 
Zgodnie z art. 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 przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Toruński. Można się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 

ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, e-mailowo: starostwo@powiattorunski.pl, telefonicznie 56/ 662 

88 88. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor 

ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

iod@powiattorunski.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu „Społecznik Roku 

Powiatu Toruńskiego” oraz jego promocji w mass mediach, publikatorach prasowych oraz 

internetowych, portalach społecznościowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

4) Podanie danych jest warunkiem zgłoszenia kandydata w konkursie. 

5) W związku z prowadzanym konkursem administrator będzie przetwarzał wyłącznie zwykłe dane 

osobowe, wymienione w karcie zgłoszenia do konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” 

oraz zdjęcia i filmy wideo służące promocji konkursu.  

6) Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej 

dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. jako materiał archiwalny 

przechowywany wieczyście. 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo prawo do: 

a) dostępu do treści danych; 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia danych, jeżeli: 

 dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były 

przetwarzane, 

 dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Z ww. żądaniami możecie Państwo wystąpić do administratora w formie pisemnej lub elektronicznej 

na adres podany powyżej. 

9) Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

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

     miejscowość                                             data                                            podpis 


