
WNIOSEK

zgłoszenia kandydata do honorowego tytułu 

„Ambasador Województwa Lubelskiego” za 2021 rok

Informacje wypełniane przez Wnioskodawcę

1. Wniosek należy wypełnić komputerowo.

2. Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola wniosku. Jeżeli pole nie może zostać wypełnione, należy
wpisać „nie dotyczy”.

   1. Dane Wnioskodawcy: 

1. Pełna nazwa Podmiotu 
zgłaszającego Kandydata

2. Adres
Nr telefonu komórkowego
Adres e-mail

   
   2. Dane Kandydata do tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego 2021”: *

kategoria OSOBA 

1. Imię i nazwisko Kandydata  

2. Adres
Nr telefonu komórkowego
Adres e-mail 

kategoria FIRMA/INSTYTUCJA

1. Nazwa firmy/instytucji

2. Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do występowania 
w imieniu firmy/instytucji

3. Adres
Nr telefonu komórkowego
Adres e-mail 

Uzasadnienie wniosku

   3. Merytoryczne  uzasadnienie  kandydatury  (krótka  notka  biograficzna,
udokumentowana charakterystyka osiągnięć, za które ma być przyznany tytuł nie
więcej niż 1800 znaków):
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   4. Oświadczenia:

Osoba składając poniższe oświadczenia jednocześnie potwierdza, że zapoznała się z treścią klauzuli
informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku.

1) Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania honorowego
tytułu  „Ambasador  Województwa Lubelskiego”,  a informacje  zawarte  w niniejszym wniosku są zgodne
z prawdą.

.........................................
Miejscowość

......................................
Data

..................................................
Podpis Wnioskodawcy

2) Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania honorowego
tytułu  „Ambasador  Województwa Lubelskiego”,  a informacje  zawarte  w niniejszym wniosku są zgodne
z prawdą.

........................................
Miejscowość

………………....................
Data

………………….............................
Podpis Kandydata/ Podpis osoby lub

osoby upoważnionej 
do występowania w imieniu

Kandydata/Podmiotu, jeżeli nie jest 
on osobą fizyczną i nie posiada

osobowości prawnej

3) Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury do honorowego tytułu
„Ambasador Województwa Lubelskiego” 

.........................................
Miejscowość

........................................
Data

............................................................
Podpis osoby lub osoby upoważnionej 

do występowania w imieniu
Kandydata/Podmiotu, jeżeli nie jest 
on osobą fizyczną i nie posiada

osobowości prawnej 

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) zwane dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo

Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera
4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl, e-mail: info@lubelskie.pl.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem:
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres e-mail: iod@lubelskie.pl).

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych przez administratora lub
sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku  
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z art.11  ust.2  pkt  8 ustawy z  dnia  5 czerwca 1998  r.  o  samorządzie  województwa oraz zgoda na
przetwarzanie wizerunku.

4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia procedury konkursowej przyznania przez
Województwo  Lubelskie   honorowego   tytułu   „Ambasador  Województwa   Lubelskiego  2021”   osobom,
instytucjom, firmom, które w ciągu minionego roku poprzez swoją działalność wniosły szczególny wkład
w promocję Województwa Lubelskiego w kraju  lub za granicą: osiągnęły wybitne sukcesy naukowe,
artystyczne, sportowe, gospodarcze lub w zakresie działalności społecznej oraz uroczystego nadania
przedmiotowego tytułu laureatom konkursu. Ponadto dane będą przetwarzane w późniejszej promocji
województwa lubelskiego. 

5. Dane   w   postaci   wizerunku   oraz   głosu   -   będą   upubliczniane   na   stronach   internetowych   Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Podczas wręczania nagrody z udziałem Województwa
Lubelskiego będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których
może zostać uchwycony wizerunek oraz głos osób obecnych.

6. Dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom   świadczącym   usługi   wsparcia   i   serwisu   dla   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa
Lubelskiego, w tym Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

7. Dane  będą  przetwarzane  przez   okres   archiwalny   zgodnie   z  wymaganiami   prawnymi   określonymi  
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.

8. Ma  Pani/Pan  prawo  żądać  dostępu  do  swoich   danych  osobowych,   ich   sprostowania,   ograniczenia
przetwarzania oraz usunięcia w przypadkach wskazanych w RODO.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania,  którego dokonano na podstawie  zgody przed  jej  cofnięciem. Zgodę można wycofać,
m.in. kierując żądanie na adres mailowy:  promocja@lubelskie.pl. Prawo do cofnięcia zgody odnosi się
jedynie do kategorii danych przetwarzanych wyłącznie na jej podstawie.

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest dobrowolne, ale niezbędne, do przeprowadzenia
procedury  konkursowej  oraz promocji  wydarzenia.  Niewyrażenie  zgody  na przetwarzanie  wizerunku
oraz głosu nie ma wpływu na rozpatrzenie wniosku.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz głosu
laureata honorowego tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego 2021” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul.  Artura Grottgera 4,
 20-029 Lublin, mojego wizerunku oraz głosu zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas
wydarzeń związanych z przyznaniem honorowego tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego 2021” oraz
nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku oraz głosu poprzez umieszczenie tych
zdjęć, filmów na stronach internetowych Administratora, zgodnie z art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jednocześnie  przyjmuję  do wiadomości,   że  mój  wizerunek  oraz  głos  będą  wykorzystywane  wyłącznie  
w celach promocji i działań marketingowych podejmowanych przez Administratora.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wzrostem zachorowań na wirusa SARS-CoV-2
zastrzega się  zmianę terminu i  sposobu wręczenia  pamiątkowych statuetek i  okolicznościowych
dyplomów.

................................................                       .....................................................
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(miejscowość, data)        (podpis Kandydata)

Niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz głosu nie skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie
honorowego tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego 2021”.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz głosu
osoby, która w imieniu laureata honorowego tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego 2021” 

będzie odbierała statuetkę w dniu Gali Ambasador Województwa Lubelskiego 2021”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4,  
20-029 Lublin, mojego wizerunku oraz głosu - zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas
wydarzeń związanych z przyznaniem honorowego tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego 2021” oraz
nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku oraz głosu  poprzez umieszczenie tych
zdjęć, filmów na stronach internetowych Administratora, zgodnie z art. 81ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jednocześnie   przyjmuję   do  wiadomości,   że  mój  wizerunek   oraz   głos   będą  wykorzystywane  w   celach
promocji  
i działań marketingowych podejmowanych przez Administratora.
Ponadto  oświadczam,   że  zapoznałam/em  się   z   treścią   klauzuli   informacyjnej   stanowiącej   załącznik  do
Wniosku zgłoszenia kandydata do honorowego tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” za rok 2021
(formularz Wniosku wraz z klauzulą informacyjną znajduje się na stronie: https://promocja.lubelskie.pl/ 

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wzrostem zachorowań na wirusa SARS-CoV-2
zastrzega się  zmianę terminu i  sposobu wręczenia  pamiątkowych statuetek i  okolicznościowych
dyplomów.

................................................                       .....................................................
(miejscowość, data)             (podpis)

Niewyrażenie   zgody   na   wykorzystanie   wizerunku   nie   skutkuje   odrzuceniem   wniosku   o   przyznanie
honorowego tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego 2021”.
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