
Załącznik nr 3  
do uchwały nr …………………………..;. 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia……………………………………. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  
NAGRODY PIENIĘŻNEJ DLA ZESPOŁU OSÓB 

ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 
 

 
 Formularz wniosku należy wypełnić komputerowo 

Część A (wypełnia dyrektor szkoły lub placówki) 

I. Dane zespołu 
 

1. Nazwa zespołu  

2. Członkowie zespołu  
(imię i nazwisko) 

 

  

  

  

  

  

6. Dane dotyczące konta bankowego na przekazanie nagrody 

Nr konta bankowego               
                  

 

Imię i 
nazwisko/nazwa 
posiadacza konta 
bankowego 

 

Część B (wypełnia wnioskodawca – dyrektor szkoły) 

I. Pełna nazwa szkoły   

Typ szkoły   

Adres szkoły 

Ulica  

Nr   

Miejscowość  

Kod pocztowy, 
poczta 

………………………………   -    

Numer telefonu kontaktowego  

 Adres e-mail  

Miejscowość  

III. Wykaz olimpiad, konkursów, turniejów 

Lp. 
Nazwa 
konkursu/olimpiady/turnieju 

Zasięg 
(wojewódzki, 
ogólnopolski, 
międzynarodowy) 

Uzyskane miejsce/tytuł 
Data 
ogłoszenia 
wyników 

     

     



     

     

     

     

     

Załączniki do wniosku: 
 

1. Załączniki obowiązkowe: 
- kserokopie zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów dokumentujące osiągnięcia (poświadczone za 
zgodność z oryginałem). 

 
…………………………………....                                           ……………………………………………. 
Pieczęć szkoły       (data, podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
Oświadczenie  

o wyrażeniu zgody  
na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacji wizerunku 

 

Na podstawie 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)  
 

Oświadczam 
że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie 

nagrody pieniężnej 
  
 

…………………………...………………………………………………….. 
(czytelne podpisy pełnoletnich uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych) 

 
Przyjmuję do wiadomości, że:  
 
1. Administratorem moich danych osobowych, zawartych we wniosku o przyznanie nagrody 

pieniężnej jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, 
al. Cieplińskiego 4. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl 
3. Podane dane będą przetwarzane wyłączenie w związku z przyznaniem nagrody pieniężnej 

ramach realizacji Uchwały nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

27 kwietnia 2015 r. w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji 

uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”, (Dz.Urz.Woj.Podka z 2015 r., poz. 1665,, z późn. 

zm.). 

4. Dane osobowe podane we wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej przechowywane będą przez 
okres 8 lat. 

5. Podane dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów 
prawa. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak podstawę do realizacji Uchwały 
nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

mailto:iod@podkarpackie.pl


Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić 
talentu”, (Dz.Urz.Woj.Podka z 2015 r., poz. 1665, z późn. zm.). 

7. Właściciel danych posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe podane w niniejszym wniosku  nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim 
lub organizacji międzynarodowej. 

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

(czytelne podpisy pełnoletnich uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 
  

Oświadczam 
że wyrażam zgodę na publikację wizerunku 

   
1.  Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój 

wizerunek przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 
al. Cieplińskiego 4, dla celów reklamowych, promocyjnych.  

2.  Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.  

3.  Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy reklamowe, spoty 
telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i 
czasopismach oraz w Internecie itp. Mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji 
produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

4.  Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych w związku z przyznaniem 
mi przez Zarząd Województwa Podkarpackiego nagrody pieniężnej. 

5.  Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących 
i przyszłych), z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.  

 

 
…………………………...………………………………………………….. 

(czytelne podpisy pełnoletnich uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 
UWAGA! Zgoda rodzica lub przedstawiciela ustawowego jest niezbędna, jeśli kandydat do nagrody 
pieniężnej w dniu podpisywania oświadczenia nie ma ukończonych 18 lat. 
 
 
Podstawa prawna:  
 
1. Rozporządzenie 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). 

2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83.  
3. Uchwała nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić 
talentu”, (Dz.Urz.Woj.Podka z 2015 r., poz. 1665,, z późn. zm.). 


