Urząd Miasta Poznania
Wydział Kultury
ul. Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. 61 878 5455

Poznań, dnia .............................

(zgłaszający 1)

Do
Kapituły Nagrody Artystycznej
Miasta Poznania

WNIOSEK
o przyznanie stypendium dla młodych twórców 2 poznańskiego środowiska
artystycznego
dla:

za:

1. Uzasadnienie wniosku

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje: radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym
laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom, szkołom działającym w Poznaniu, instytucjom kultury.
2) Stypendium może być przyznane osobie, która ukończyła/ukończy 16. rok życia i nie ukończyła/ nie ukończy 31. roku życia
w roku przyznania stypendium.
1)

cd. uzasadnienia:
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2. Dotychczas otrzymane nagrody, wyróżnienia i stypendia:
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3. Dane kandydata:
A.

Imię (imiona)

B.

Nazwisko

C.

Data urodzenia

D.

Adres e-mail 3)

E.

Nr tel. kontaktowego3)

F. Adres do korespondencji

4. Dane zgłaszającego:
A. Nazwa
B. Imię (imiona)
C. Nazwisko
D. Adres e-mail3)
E. Nr tel. kontaktowego3)
F. Adres do korespondencji

5. Załączniki w formie elektronicznej: płyta CD, pendrive bądź link do strony
internetowej/portfolio :

3 Dane nieobowiązkowe. Prosimy o podanie przynajmniej jednej z tych danych w celu ułatwienia kontaktu z kandydatem
w przypadku przyznania stypendium przez Kapitułę.
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy
placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz Uchwały nr LV/998/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17
października 2017 r., którym jest przyznanie stypendium artystycznego Miasta Poznania dla
młodych twórców z poznańskiego środowiska artystycznego.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Dane osób, które otrzymały stypendium będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją osób, których dane są przetwarzane
d) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
• po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
• osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia
nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie
stypendium artystycznego Miasta Poznania.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Oświadczenie zgłaszającego:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zapoznałem się z Regulaminem Nagrody Artystycznej Miasta
Poznania oraz stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego
środowiska artystycznego stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta Poznania
nr LV/998/VII/2017 z dnia 17 października 2017 (DZ. URZ. WOJ. 2017.6687).

□ Proszę o zawiadomienie mnie o wynikach konkursu i uroczystości wręczenia stypendium.
………………………………..
Data i podpis zgłaszającego

Strona 5 z 6

Oświadczenie pełnoletniego kandydata:
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz
stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego środowiska
artystycznego stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta Poznania nr LV/998/VII/2017
z dnia 17 października 2017 (DZ. URZ. WOJ. 2017.6687, ogłoszony: 25.10.2017).
3. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a załączone prace są wynikiem mojej
samodzielnej pracy.
4. Załączniki do niniejszego wniosku zostaną odebrane przez zgłaszającego albo kandydata do
stypendium lub osobę upoważnioną przez kandydata z Urzędu w nieprzekraczalnym terminie 30
dni od daty wręczenia stypendium artystycznego Miasta Poznania. Po tym terminie załączniki
zostaną zniszczone.

…………………………………………..
Data i podpis kandydata

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata, który nie ukończył 18 lat:
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz
stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego środowiska
artystycznego stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta Poznania nr LV/998/VII/2017 z dnia 17
października 2017 (DZ. URZ. WOJ. 2017.6687, ogłoszony: 25.10.2017)
2. Wyrażam zgodę na ubieganie się mojego dziecka/podopiecznego o stypendium dla młodych twórców
poznańskiego środowiska artystycznego.
3. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a załączone prace są wynikiem
samodzielnej pracy mojego dziecka / podopiecznego.
4. Załączniki do niniejszego wniosku zostaną odebrane przez zgłaszającego albo osobę upoważnioną
przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata z Urzędu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty
wręczenia stypendium artystycznego Miasta Poznania. Po tym terminie załączniki zostaną
zniszczone.

…………………..…………………..…
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata
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