
 

 

Formularz dla podmiotów nie będących osobami fizycznym, w tym osobami 

fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 

Nominacja do tytułu 

„KOBIETA Z MARKĄ 2023” 

w kategorii* 

1) przedsiębiorczość 

2) działalność społeczna 

3) kultura 

4) samorząd terytorialny 

5) sport i zdrowie 

* wybierz odpowiednią kategorię przez podkreślenie  

Imię i nazwisko kandydatki: 

Miejsce zamieszkania kandydatki: 

Dane kontaktowe kandydatki: 
(telefon, e-mail) 

Miejsce pracy, działalności społecznej, nauki kandydatki: 

 

Uzasadnienie zgłoszenia:  
(osiągnięcia kandydatki, opis działalności, uzasadnienie można przedstawić na odrębnej kartce 

dołączonej do formularza) 

 



Dane zgłaszającego: 
(nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) 

 

Data i podpis osoby zgłaszającej (osób zgłaszających) 
 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność powyższych informacji 

oraz fakt zapoznania się z treścią Regulaminu konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 

2023”. 

Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z Ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781.). 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1, informuję iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Markach 

(05-270) przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95,  

2) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym  

w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub listownie na adres siedziby 

administratora danych osobowych; 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie kandydatki do udziału  

w konkursie „KOBIETA Z MARKĄ 2023”, a dane osobowe przetwarzane są na 

podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) 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); 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane 

innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 

osobowych; 

5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia  

i zakończenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2023” oraz w okresie przechowywania 

dokumentacji związanej z jego realizacją ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany lub 

ograniczenia przetwarzania; 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa; 

8) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia kandydatki do udziału  

w konkursie „KOBIETA Z MARKĄ 2023”; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 
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Formularz dla podmiotów będących osobami fizycznymi, w tym osobami 
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 

Nominacja do tytułu 

„KOBIETA Z MARKĄ 2023” 

w kategorii* 

1) przedsiębiorczość 

2) działalność społeczna 

3) kultura 

4) samorząd terytorialny 

5) sport i zdrowie 

* wybierz odpowiednią kategorię przez podkreślenie 

Imię i nazwisko kandydatki: 

Miejsce zamieszkania kandydatki: 

Dane kontaktowe kandydatki: 

(telefon, e-mail) 

Miejsce pracy, działalności społecznej, nauki kandydatki: 

 

Uzasadnienie zgłoszenia:  

(osiągnięcia kandydatki, opis działalności, uzasadnienie można przedstawić na odrębnej kartce 

dołączonej do formularza) 

 



Dane zgłaszającego: 

(nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) 

 

Data i podpis osoby zgłaszającej (osób zgłaszających) 

 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność powyższych informacji 

oraz fakt zapoznania się z treścią Regulaminu konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 

2023”. 

Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z Ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781). 

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), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1, informuję iż: 

10) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Markach 

(05-270) przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95,  

11) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym  

w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub listownie na adres siedziby 

administratora danych osobowych; 

12) celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie kandydatki do udziału w 

konkursie „KOBIETA Z MARKĄ 2023”, a dane osobowe przetwarzane są na podstawie 

zgody art. 6 ust. 1 lit. a) 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); 

13) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane 

innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 

osobowych; 

14) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia  

i zakończenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2023” oraz w okresie przechowywania 

dokumentacji związanej z jego realizacją ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami; 

15) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany lub 

ograniczenia przetwarzania; 

16) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa; 

17) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia kandydatki do udziału  

w konkursie „KOBIETA Z MARKĄ 2023”; 

18) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 
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