
Załącznik nr 1 
do Regulaminu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego 

im. Jana Pawła II Veritatis Splendor,  

zwanej Nagrodą Veritatis Splendor  
za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami  

w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor,  
zwanej Nagrodą Veritatis Splendor, 

za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze 
kulturowym, społecznym, międzyreligijnym. 

 

I. Imię i nazwisko kandydata/nazwa podmiotu zgłoszonego do Nagrody Województwa 
Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor:  

 

 

 

 

II. Dane podmiotu zgłaszającego do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana 
Pawła II Veritatis Splendor: 

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu zgłaszającego kandydaturę:  

 

 

 

 

 

2. Adres, nr telefonu, email, adres www podmiotu zgłaszającego kandydaturę: 

adres: 

tel./mobile: 

email: 

www (jeśli posiada): 

 

III. Uzasadnienie/informacje (w punktach) o dokonaniach kandydata/podmiotu 
zgłoszonego do Nagrody, za które ma być przyznana Nagroda Województwa 
Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor (maksymalnie pięć stron wydruku, 
czcionka Arial 11 pt interlinia 1,5 wiersza). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Załączniki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:                                                                  Podpis i pieczęć podmiotu zgłaszającego: 

  

 

 

 



Oświadczenie osoby/podmiotu zgłaszającej/-go   

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia 

konkursowego do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis 

Splendor, zwanej Nagrodą Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia 

dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2135 ze zm.). 

 

 

data  podpis i pieczęć podmiotu zgłaszającego 

  

 



Oświadczenie osoby/podmiotu zgłaszanej/-go    

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia 

konkursowego do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis 

Splendor, zwanej Nagrodą Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia 

dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2135 ze zm.). 

 

 

data  podpis i pieczęć podmiotu zgłaszanego 

  

 

 



Na podstawie 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), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dialogu 

Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 

w Krakowie (30-610 Kraków), email: instytut@idmjp2.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Instytut Dialogu 

Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków 

lub email: iodo@idmjp2.pl, Magdalena Policha tel. 12 422 030 44 

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia kandydata 

do Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. 

4. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte 

dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych 

na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Instytutu 

Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.  

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celach 

realizacji zadań statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II 

w Krakowie.  

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim nam je Pan/i 

przekazał/a 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu 

przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, 

w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo do: 

· żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych 

· żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

· żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych 

· żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych 

· przenoszenia Pani/Pana danych osobowych  

· wniesienia skargi do organu nadzorczego.  



9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 

iodo@idmjp2.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Instytut Dialogu 

Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków.  

10. Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 

wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych 

przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 

 


