
UCHWAŁA NR 829/L/2018
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci 
i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych.

Na podstawie art. 7a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu i organizowaniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862, Dz. U. z 2018 r. poz. 152 i 1105) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9, 
art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 
poz. 1000 i poz. 1349) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie, który stanowi załącznik do uchwały nr 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z 24 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za 
osiągnięcia artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody, zmienionego uchwałą nr 872/LI/2014 
Rady Miasta Płocka z 30 września 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) z treści regulaminu usuwa się § 12 „Listę nagrodzonych wraz z wysokością nagrody podaje się do 
publicznej wiadomości”,

2) w §4 ust. 3 pkt. 1, 2 i 6 otrzymują następujące brzmienie:

„3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać (w zał. wzór wniosku – załącznik nr 1),

1) dane wnioskodawcy: nazwa, adres instytucji/osoby wnioskującej, tel. kontaktowy,

2) informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, tel. kontaktowy, oraz 
miejsce nauki (szkoły) kandydata, nr konta kandydata lub opiekuna prawnego, PESEL

6) informacje o opiekunie do nagrody: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, tel. kontaktowy, oraz 
miejsce pracy opiekuna lub posiadane kwalifikacje, nr konta, PESEL”;

3) załączniki: nr 1 – wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za 
osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych oraz nr 2 – oświadczenie kandydata do 
Regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia 
artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych otrzymują brzmienie nadane niniejszą uchwałą 
i stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Płocka

Artur Jaroszewski
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka

dla dzieci i młodzieży 
za osiągnięcia artystyczne 

oraz dla ich opiekunów artystycznych 
przyjęty Uchwałą nr 8102/L/928  

Rady Miasta Płocka 
z dnia ukor 8102 ainpreis 03 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych

1. DANE WNIOSKODAWCY

Nazwa, adres instytucji/ osoby wnioskującej:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej:

Telefon kontaktowy, e-mail:

2. INFORMACJE O KANDYDACIE DO NAGRODY

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Adres do korespondencji:

Tel. kontaktowy:

PESEL- data i miejsce urodzenia:

Nazwa szkoły, do której uczęszcza lub uczęszczał kandydat do nagrody:

Nr konta kandydata lub opiekuna prawnego

- - - - - -

3. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
KANDYDATA DO NAGRODY
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np:
a) o charakterze międzynarodowym
b) ogólnopolskim

4. OPINIA O KANDYDACIE WRAZ Z UZASADNIENIEM

5. REFERENCJE/RECENZJE
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6. INFORMACJE O OPIEKUNIE ARTYSTYCZNYM

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Adres do korespondencji:

Tel. kontaktowy:

PESEL- data i miejsce urodzenia: 

Miejsce pracy opiekuna artystycznego lub posiadane kwalifikacje: 

Nr konta opiekuna artystycznego

- - - - - -

...........................
Data

…………………….
Podpis, pieczęć
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu

przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka
dla dzieci i młodzieży 

za osiągnięcia artystyczne 
oraz dla ich opiekunów 

artystycznych
przyjęty Uchwałą nr 8102/L/928  

Rady Miasta Płocka 
z dnia ukor 8102 ainpreis 03 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA
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Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci
i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych i akceptuję jego warunki.
                                                                                                             ...........……..........................................

                                                                                                             (data i podpis kandydata/ rodzica/
opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na umieszczenie  moich danych osobowych/  danych osobowych mojego dziecka (syna/
córki)  w  zakresie:  imię  i  nazwisko,  informacje  zawarte  w   uzasadnieniu  wniosku  zgłoszeniowego  i
wizerunek  (zdjęcia)  na  stronach  internetowych  m.in.  www.plock.eu,  w  lokalnej  prasie  i  mediach,   w
broszurach  i  artykułach,  promujących   nagrody  Prezydenta  Miasta  Płocka  dla  dzieci  i  młodzieży  za
osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych.
                                                                                                                           ..................................................

                                                                                                                (data i podpis kandydata/ rodzica/
opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka (syna/
córki) zawartych we „Wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży oraz
dla  ich  opiekunów  artystycznych”  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  postępowania  konkursowego
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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.U.UE.L.2016.119.1).
                                                                                                       
                                                                                                                     ........................................................

                                                                                                           (data i podpis kandydata/ rodzica/
opiekuna prawnego)

Uprzejmie informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, dane kontaktowe: Gmina Miasto Płock,
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1,
2)  osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych jest  inspektor  danych
osobowych – andrzej.kobylski@plock.eu.
Pani/Pana dane osobowe:
3)  będą  przetwarzane  w  celu  przyznania  nagrody  Prezydenta  Miasta  Płocka  dla  dzieci  i  młodzieży
uzdolnionej  artystycznie  oraz  dla  ich  opiekunów  artystycznych,  w  celach  podatkowych  (dotyczy
nagrodzonych) – jeżeli występują obowiązki podatkowe (art. 30 i 41 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), a także w celach
marketingowych;
4)będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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, dalej
zwane RODO; 
5) w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków, przyznawania i wypłacania nagrody  Prezydenta
Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz dla ich opiekunów artystycznych
6) nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
7) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
8) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 
9) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
na zasadach określonych w RODO;
10)  usunięcia  danych,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  a  także  prawo  do
cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie ich będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do
nagrody. W zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowych od
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nagród przekazanych zwycięzcom,  podanie  danych osobowych jest  obowiązkowe i  wynika z przepisów
wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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