
Formularz zgłoszenia kandydatury do  

NAGRODY KARTY IM. KATARZYNY MIERNICKIEJ ZA DZIAŁANIA NA RZECZ PAMIĘCI 

HISTORYCZNEJ, SŁUŻĄCE WSPÓLNOCIE OBYWATELSKIEJ  

w roku 2019 

 

Informacje o kandydatce/kandydacie do Nagrody: 

Imię i nazwisko, miejsce lub teren zamieszkania/działania. 

 

 

Informacje umożliwiające kontakt z kandydatką/kandydatem. 

 

 

Uzasadnienie zgłoszenia kandydatki/kandydata do Nagrody KARTY w 2019 roku: 

(Uzasadnienie powinno zawierać konkretne informacje, dotyczące dokonań, aktywności, czynów czy postawy. 

Odpowiedzi mogą zawierać linki internetowe do ogólnodostępnych źródeł informacji, będących potwierdzeniem 

opisanych dokonań czy przedstawiających szerzej działalność kandydatki/kandydata.) 

Kim jest kandydatka/kandydat, czym się zajmuje,  jakie działania zostały podjęte lub są podejmowane 

przez nią/niego, które predestynują do Nagrody KARTY? (min. 400 – maks. 1800 znaków) 

 

 

W jaki sposób działania te służą wspólnocie obywatelskiej? (min. 400 znaków – maks. 1800 znaków) 

 

 

Dane osoby zgłaszającej: 

Imię i Nazwisko 

Instytucja lub organizacja, relacja z KARTĄ, ewentualnie inna informacja służąca przedstawieniu 

osoby zgłaszającej 

Numer telefonu, adres mailowy 

 

 



Wyrażam zgodę na ewentualny kontakt z organizatorami Nagrody KARTY w celu udzielenia 

dodatkowych informacji o zgłoszonej kandydaturze. 

Miejscowość, data, podpis 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Narbutta 29 (02-536 Warszawa), wpisana do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000119146, NIP: 526 030 59 57, REGON: 006210388. 

2) Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu NAGRODA KARTY IM. 

KATARZYNY MIERNICKIEJ ZA DZIAŁANIA NA RZECZ PAMIĘCI HISTORYCZNEJ, SŁUŻĄCE WSPÓLNOCIE 

OBYWATELSKIEJ 

3) FOK ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych 

przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów niezbędnych do realizacji celu 

przetwarzania (np. firmom kurierskim w przypadku wysyłki zamówionych produktów). 

4) ma Pan/i prawo do: 

● dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

● wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody; 

● przenoszenia danych; 

● wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5) we wszystkich sprawach, w tym związanych z danymi osobowymi, można się z nami skontaktować 

telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@karta.org.pl   

Zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych. 

 

……………………………………………………… 

(podpis) 

 


