
 

 

UCHWAŁA NR LVII/703/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 30 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka  

Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

 i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódz-

twa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 i z 2018 r. poz. 152  

i 1105) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/159/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w 

pracę na rzecz kultury (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3560), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Wnioski wypełnione komputerowo należy przesłać na adres: Departament Kultury i Edukacji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, bądź złożyć osobi-

ście w Biurze Podawczym Urzędu.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) pkt 2 w ust. 4 uchyla się; 

2) wniosek o przyznanie Nagrody otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Sejmiku 

 

 

Marek Mazur 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 listopada 2018 r.

Poz. 6066



Załącznik do uchwały Nr LVII/703/18 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 30 października 2018 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony dóbr kultury  

oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury 

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek 

Data przyjęcia wniosku: Nr rejestracyjny wniosku: 

1. Wniosek należy wypełnić komputerowo na właściwym formularzu. 

2. Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola wniosku. Jeżeli pole nie może zostać wypełnione, należy 

wpisać „nie dotyczy”. 

1. Dane wnioskodawcy: 

1. Pełna nazwa Wnioskodawcy  

2. Adres  

3. Imię i nazwisko osoby działającej 

w imieniu Wnioskodawcy 
 

4. Stanowisko  

5. Nr telefonu  

6. Adres e-mail  

2. Dane kandydata do Nagrody: 

1. Imię i nazwisko/pełna nazwa 

kandydata  

2. Adres 
 

3. Nr telefonu/adres  

e-mail 
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4. Data urodzenia 
(dotyczy osób fizycznych)  

5. Nazwa podmiotu oraz imię i 

nazwisko osoby upoważnionej  

do występowania  w imieniu 

kandydata, jeżeli nie jest on oso-

bą fizyczną i nie posiada osobo-

wości prawnej  
(jeżeli nie zachodzi powyższa sytu-

acja, należy wpisać: nie dotyczy) 

 

6. Dane kontaktowe osoby wymie-

nionej w pkt. 5  

3. Informacja o dokonaniach kandydata, dotyczących całokształtu działalności lub osiągnięcia, za 

które ma być przyznana Nagroda: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uzasadnienie wniosku: 

 

5. Planowany termin i miejsce wręczenia Nagrody: 

 

6. Oświadczenia: 

 
1) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami i trybem przyznawania Nagrody Marszałka Woje-

wództwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz 

szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury a informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
......................... 
Miejscowość 

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

.................................. 
Podpis wnioskującego 

 
2) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami i trybem przyznawania Nagrody Marszałka Woje-

wództwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz 

szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury a informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
..................... 
Miejscowość 

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

............................... 
Podpis kandydata 
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3) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na aplikowanie o Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za 

szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne 

zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. 
........................ 
Miejscowość 

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

........................................................... 
Podpis kandydata lub osoby upoważnionej do 

występowania w imieniu kandydata, jeżeli nie 

jest on osobą fizyczną lub prawną 

 
4) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że środki finansowe pochodzące z nagrody przyznanej  
...................................................................................................................... 
(wskazać laureata Nagrody) 
przez Marszałka Województwa Łódzkiego, które zostaną przekazane na konto  
Nr ................................................................................................................ 
należące do .................................................................................................. 
sprawującego opiekę merytoryczną nad kandydatem do Nagrody, zostaną przekazane laureatowi Nagrody. 

............................... 
Miejscowość 

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

....................................................................... 
Podpis kandydata lub osoby upoważnionej do  

występowania w imieniu kandydata, jeżeli nie 

jest on osobą fizyczną lub prawną 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z 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 (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051,  

al. Piłsudskiego 8. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@lodzkie.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury przyznawania Nagrody Marszałka 

Województwa Łódzkiego oraz późniejszej promocji projektu na podstawie art. 6 ust. 1  lit. e) RODO, w 

związku z art. 11.2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

4) Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upublicznione. 

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) Dane będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat od całkowitego zakończenia spraw związanych z realizacją 

projektu. Po upływie tego okresu wszystkie dokumenty zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego, 

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działa-

nia archiwów zakładowych. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usu-

nięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo sprze-

ciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e)  

lub lit. f) RODO). 

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-

ni/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji projektu oraz 

jego promocji. 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku laureata Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą w  

Łodzi, al. Piłsudskiego 8 (Administrator), mojego wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykona-

nych podczas wydarzeń związanych z przyznaniem Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego oraz nieod-

płatne wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku poprzez umieszczenie tych zdjęć, filmów na 

stronie internetowej Administratora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w ce-

lach promocji i działań marketingowych podejmowanych przez Administratora. 

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

(miejscowość, data)      (podpis) 

Niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie Nagrody 

Marszałka Województwa Łódzkiego. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 6066


		2018-11-21T14:56:20+0000
	Polska
	Anna Siwińska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




