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Szczecin, dnia ………………… 

Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego 

.................................................................. 

Adres zamieszkania lub siedziby.............. 

…………………………………………. 

Telefon ..................................................... 

Adres e-mail: ………………………….. 

Pesel lub NIP …………………………… 

ZGŁOSZENIE 

do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina 

 

Imię i nazwisko lub nazwa kandydata .................................................................................. 

Adres …………………………………………………………………………………….. 

Telefon…………………………… / adres e-mail……………………………………….. 

 

Charakterystyka kandydata (opis prowadzonej działalności) 

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

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



Uzasadnienie zgłoszenia: 

(opis działań kandydata w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego z podaniem 

kwoty, jaką kandydat przeznaczył w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie tytułu 

na wsparcie szczecińskiej kultury w tym: twórców, artystów, instytucji kultury, organizacji 

pozarządowych lub innych podmiotów działających w sferze kultury i ochrony dziedzictwa 

kulturowego) 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym 

zgłoszeniu do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina, w celu związanym z przyznaniem 

tytułu, zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1. oraz Dz. 

Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s.2). 

o W zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych zgłoszonego przeze 

mnie kandydata do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina oświadczam, że 

odebrałem(am) od kandydata stosowne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu związanym z przyznaniem tytułu, zgodnie z 

rozporządzeniem 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 95/46WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1. oraz Dz. Urz. UE L 127 z 

23.05.2018, s.2). 

o Oświadczam, że dane zawarte  w zgłoszeniu są zgodne ze stanem prawnym i 

faktycznym. 

        …………………………………… 

        (data i podpis zgłaszającego) 

 

 

 

Załącznik obowiązkowy: 

Oświadczenie kandydata do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina o wysokości wkładu finansowego 

poniesionego na wsparcie szczecińskiej kultury w roku poprzedzającym przyznanie tytułu. 

 

 



Oświadczenie kandydata do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina 

 

Oświadczam, że wysokość wkładu finansowego poniesionego przeze mnie w roku 

poprzedzającym przyznanie tytułu na wsparcie szczecińskiej kultury w tym: twórców, 

artystów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów 

działających w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, wyniosła 

………………………………………………………. (nie mniej niż 10 000 zł, słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) i została przeznaczona na: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

........................................... 

  (data i podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO  

 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą 

w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1. 

 

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: dane kontaktowe: 

Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 

914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a 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) zwanego RODO. 

 

Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie zgłoszenia do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina, 

przeprowadzenie procedury przyznania tytułu oraz publikacja danych w zakresie imienia i nazwiska 

oraz udzielonego wsparcia na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin, a w przypadku 

otrzymania rekomendacji do tytułu bądź samego tytułu – dodatkowo wizerunku w formie filmu 

prezentowanego podczas gali wręczenia tytułu. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Miasta Szczecin, 

radnych Komisji właściwej do spraw kultury Rady Miasta Szczecin oraz członków Prezydenckiej 

Rady Kultury powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin. 

 

Na zasadach określonych w RODO w zakresie danych osobowych, przysługują następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo sprostowania danych – art. 16 RODO, 

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z przepisami RODO. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże wymagane do realizacji celu, dla którego dane są 

przetwarzane. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu. 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem 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. 

 

W przypadku nie otrzymania rekomendacji do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina, dokumentacja tj. 

zgłoszenie wraz z załącznikiem, będzie zwracana do zgłaszającego. 

 

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Gminy Miasto Szczecin 

zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. 
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