
Załącznik nr 1 do Regulaminu procedury 

Wyłaniania laureatów wyróżnienia Samorządów Ziemi Cieszyńskiej 

pn. Laury Ziemi Cieszyńskiej 

 
 

‘Laury Ziemi Cieszyńskiej ……….’ 
 

Informacja o kandydacie 

 
I. Dane personalne 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………… 

2. Adres: …………………….. ……………………………………………………………… 

 

II. Inne 
…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Uzasadnienie wyboru kandydata (w załączeniu) 
 
IV. Oświadczenie kandydata: 
Przyjmując do wiadomości poniższe informacje oświadczam 
jednocześnie, że są one dla mnie zrozumiałe oraz że wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach i na zadach 

określonych poniżej: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie 

Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, 
tel. 338578720, adres email: sszc@olza.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się za 

pomocą telefonu: 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 
43-400 Cieszyn. 

3. Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej może przetwarzać 

Pani/Pana dane osobowe w celu dokumentowania Uroczystości (w tym 
również w formie utrwalonego na zdjęciach wizerunku) a także wysyłki 

zaproszeń, wysyłki materiałów oraz komunikacji w tych sprawach. 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie danych 

może skutkować wykluczeniem Państwa z udziału w spotkaniach. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii 

Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie przez Stowarzyszenie 

Samorządowe Ziemi Cieszyńskie w ramach dokumentacji prowadzonej 

w formie papierowej i elektronicznej przez okres niezbędny do realizacji 

(rok) 

mailto:sszc@olza.pl


celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, a w związku z realizacją tych 

celów również przez okres niezbędny do celów związanych z archiwizacją 
oraz ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi 
Cieszyńskiej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
do: 

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, 
że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji 
niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, 

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 

d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 

21 RODO, 

f. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie 

Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

 
 

 
……………………….. 

(podpis kandydata) 


