
 

Załącznik  
do uchwały nr CCCXXVI/5745/2022 
Zarządu Województwa Lubelskiego 

z dnia 4 stycznia 2022 r. 

Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury  

I. Wnioskodawca  

1. Pełna nazwa: 

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

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

2. Dane adresowe, nr tel., e-mail: 

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

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

II. Dane osobowe kandydata/dane zespołu/jednostki organizacyjnej 

1. Imię i nazwisko kandydata/nazwa zespołu/jednostki organizacyjnej: 

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

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

2. Dane adresowe kandydata/zespołu/jednostki organizacyjnej, nr tel., e-mail: 

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

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

 

3. Informacja o rachunku bankowym: posiada / nie posiada*.  

* Niepotrzebne skreślić 

III. Dziedzina, w jakiej wnioskuje się o nagrodę - na podstawie § 2 uchwały  
Nr XX/268/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2012 r.  
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1312, z 2015 r. poz. 4300, z późn. zm.)   
(w dziedzinie twórczości artystycznej, za popularyzację i upowszechnianie kultury,  
za ochronę dóbr kultury, za pielęgnowanie i ochronę tradycji regionu,  
za całokształt działalności kulturalnej, z okazji jubileuszy zawodowych i twórczych) 
..……………………………………………………………………………………………….…… 

IV. Proponowana forma nagrody: finansowa / rzeczowa / honorowa* 

* Niepotrzebne skreślić 

V. Uzasadnienie wniosku 

1. Charakterystyka działalności kandydata/zespołu/jednostki organizacyjnej, w tym 

informacja, na jakim obszarze terytorialnym zajmował się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem i ochroną kultury: 

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

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

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

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

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

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

2. Informacja o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana a w szczególności 

dokonania od ostatniej przyznanej przez Województwo Lubelskie Nagrody Kulturalnej: 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Rok otrzymania ostatniej Nagrody Kulturalnej Województwa Lubelskiego i dziedzina, 

w jakiej Nagroda została przyznana: 

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

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

4. Inne przyznane do tej pory nagrody/wyróżnienia/odznaczenia (nazwa, data 

otrzymania): 

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

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

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

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

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

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

5. Proponowany termin wręczenia nagrody: 

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

6. Załączniki dokumentujące osiągnięcia kandydata / zespołu / jednostki organizacyjnej 

świadczące o dokonaniach kandydatów na rzecz kultury Województwa Lubelskiego, 

promowania regionu w Polsce i poza granicami (portfolio lub dokumentacja twórczości 

synteza do 20 stron formatu A4, adresy stron internetowych). 

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

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

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

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

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

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

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

Data i miejsce złożenia wniosku 

…………….………….….…… 
Podpis (-y) osoby (osób) 

 upoważnionych do składania oświadczeń woli 
 w imieniu wnioskodawcy 

……….…………………………………………… 
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Załącznik Nr 1 do wniosku o przyznanie nagrody  
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

Oświadczenie 

• Oświadczam, że powyższe dane wypełnione są zgodnie ze stanem faktycznym i zobowiązuję 

się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach oraz przejmuję odpowiedzialność 

z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania. 

• Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z uchwałą Nr XX/268/2012 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 12 marca  2012 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1312, z późn. zm.). 

………..…………………………………..………………………………… 
Podpis kandydata do nagrody 

(w przypadku złożenia wniosku o przyznanie nagrody osobie fizycznej lub osoby upoważnionej 
do działania w imieniu podmiotu – kandydata do nagrody zbiorowej) 

 

Zgoda na publikację danych osobowych 

 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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) oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) wyrażam dobrowolną zgodę  
na publikację moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, kwoty przyznanej nagrody  
na stronie internetowej: www.lubelskie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie, 
 Niewyrażenie powyższej zgody nie wpływa na proces przyjęcia, rozpatrzenia wniosku 
i przyznania nagrody.  

 
………..…………………………………..………………………………… 

Podpis kandydata do nagrody 
(w przypadku złożenia wniosku o przyznanie nagrody osobie fizycznej lub osoby upoważnionej 

do działania w imieniu podmiotu – kandydata do nagrody zbiorowej) 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku  

 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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) wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, 
w tym publikowanie przez Województwo Lubelskie na stronie internetowej www.lubelskie.pl przez okres 
5 lat mojego wizerunku, głosu wraz z imieniem i nazwiskiem, zarejestrowanych na zdjęciach i filmach 
podczas uroczystości wręczenia nagrody oraz w celu informowania i promowania działań 
podejmowanych przez Województwo Lubelskie w zakresie przyznawanych nagród. 
 
 Niewyrażenie powyższej zgody nie wpływa na proces przyjęcia, rozpatrzenia wniosku 
i przyznania nagrody.  
 

………..…………………………………..………………………………… 
Podpis kandydata do nagrody 

(w przypadku złożenia wniosku o przyznanie nagrody osobie fizycznej lub osoby upoważnionej 
do działania w imieniu podmiotu – kandydata do nagrody zbiorowe 

http://www.lubelskie.pl/
http://www.lubelskie.pl/
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Załącznik Nr 2 do wniosku o przyznanie nagrody  
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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) dalej „Rozporządzenie” informuje się, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest 
Województwo Lubelskie, którego przedstawicielem jest Zarząd Województwa Lubelskiego 
z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana 
danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl). 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego, w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz uchwałą Nr XX/268/2012 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, z późn. zm., 

b) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) w zakresie publikacji danych oraz 

przetwarzania wizerunku, głosu wraz z imieniem i nazwiskiem, zarejestrowanego na 

zdjęciach i filmach podczas uroczystości wręczania nagród. 
4. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami:  

a) przyznania i wypłaty nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury, 

b) informowania i promowania działań podejmowanych przez Województwo Lubelskie 

w zakresie przyznawanych nagród. 
5. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Urząd 

zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca  

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie 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. 

Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 lit. b będą publikowane na wskazanej w nim stronie 

internetowej przez okres 5 lat. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych w przypadkach określonych 

w Rozporządzeniu.  

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego 

wniosku na adres administratora (ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub e-mail: ked@lubelskie.pl. 

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. 

Stawki 2, Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych i jest 

konieczne do rozpatrzenia wniosku o nagrodę. Odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości przyznania nagrody.  

11. Dane wymienione w pkt. 3 lit. b są dobrowolne i odmowa ich podania nie ma wpływu na 

rozpoznanie wniosku. 
 

http://www.lubelskie.pl/
mailto:iod@lubelskie.pl

