
ZARZĄDZENIE NR 1328/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Katowice i wyróżnień za działalność charytatywną
oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)

zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się Nagrodę i wyróżnienia Prezydenta Miasta Katowice za działalność charytatywną, 

zwanych dalej „Nagrodą”.
2. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym lub organizacjom pozarządowym i podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w działalności 
charytatywnej na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.

3. W ramach Nagrody przyznaje się jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia.
4. Nagrodę główną stanowi statuetka i dyplom, natomiast wyróżnienia stanowią dyplomy.

5. Nagroda lub wyróżnienie nie mogą zostać przyznane pośmiertnie.

§ 2. Środki na realizację zarządzenia będą corocznie zabezpieczane w budżecie Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

§ 3. 1. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii Komisji do rozpatrywania 
wniosków o przyznanie nagrody za działalność charytatywną, którą powoła odrębnym zarządzeniem.

2. Skład Komisji, tryb jej działania oraz tryb składania wniosków o przyznanie Nagrody określa Regulamin 
przyznawania Nagrody i wyróżnień Prezydenta Miasta Katowice za działalność charytatywną, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Załącznik do zarządzenia Nr 1328/2020 
Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 1 grudnia 2020 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY I WYRÓŻNIEŃ PREZYDENTA MIASTA 
KATOWICE ZA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ

1. Niniej szy Regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania Nagrody i wyróżnień Prezydenta 
Miasta Katowice za działalność charytatywną polegającą na niesieniu pomocy osobom jej 
potrzebującym, w sposób bezinteresowny, dobroczynny, filantropijny, zwanych dalej „Nagrodą”.

2. Zakres prowadzonej działalności, o której mowa w pkt 1 dotyczy sfery zadań publicznych 
wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa.
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,
5) działalności charytatywnej,
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka,
8) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą zgłaszać:
1) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi” oraz jednostki 
miejskie, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2) mieszkańcy Katowic -  jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców Katowic, 
na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że dana 
grupa mieszkańców może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

4. Środki na realizację zarządzenia będą corocznie zabezpieczane w budżecie Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

5. Nagroda przyznawana jest raz w roku.
6. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Katowice po zasięgnięciu opinii Komisji do rozpatrywania 

wniosków o przyznanie nagrody za działalność charytatywną, zwanej dalej Komisją, powołanej 
odrębnym zarządzeniem.

7. W skład Komisji wchodzi:
1) Wiceprezydent nadzorujący Wydział Polityki Społecznej,
2) co najmniej dwóch radnych desygnowanych przez Radę Miasta Katowice,
3) czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród pracowników Urzędu 

Miasta Katowice, w tym Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,
4) przedstawiciel Rady Seniorów Miasta Katowice,
5) dwóch przedstawicieli Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

8. Nagroda przyznawana jest:
1) osobom fizycznym,
2) organizacjom pozarządowym,

które w sposób widoczny prowadziły działalność na rzecz mieszkańców miasta Katowice w co najmniej 
jednej ze sfer wymienionych w punkcie 2.
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9. Wnioski o przyznanie Nagrody będą przyjmowane po ogłoszeniu konkursu, który będzie 
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice wraz ze wzorami wniosków
0 przyznanie Nagrody.

10. Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Katowice lub przesłać 
na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, 40- 003 Katowice, 
w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Katowice za działalność 
charytatywną” - Wydział Polityki Społecznej, bądź drogą elektroniczną na adres ps@katowice.eu, 
w sposób i w terminie podanym w ogłoszeniu.

11. Komisja w oparciu o złożone wnioski w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji 
dokonuje wyboru kandydatów zwykłą większością głosów i przedstawia Prezydentowi Miasta 
Katowice kandydaturę do Nagrody.

12. Dopuszcza się możliwość oddania głosu w trakcie posiedzenia on-line lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Przewodniczącego komisji i pozostałych 
Członków Komisji przed głosowaniem.

13. W ramach Nagrody przyznaje się jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia.
14. Nagrodę główną stanowi statuetka i dyplom, natomiast wyróżnienia stanowią dyplomy.
15. Uaureaci Nagrody oraz wyróżnieni mają prawo używać we wszelkich materiałach informacyjnych

1 promocyjnych tytułu Uaureata lub wyróżnionego Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice za 
działalność charytatywną odpowiedniej kategorii i roku przyznania.

16. Wszystkie zgłoszenia do konkursu wraz z dokumentacją pozostają w aktach Wydziału Polityki 
Społecznej i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcom w trakcie 
przeprowadzania procedury konkursowej oraz po jej zakończeniu.

17. Organizatorzy corocznej Nagrody zapewniają ochronę danych osobowych zawartych we wnioskach 
nominacyjnych. Informacje wykorzystane zostaną tylko do celów przeprowadzenia nominacji.

18. Uaureat zostanie powiadomiony pisemnie o wynikach konkursu i terminie wręczenia Nagrody.
19. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych 

www. kato wice. eu.
20. Nagroda będzie wręczana w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Katowice. Powyższa 

informacja zostanie zawarta w ogłoszeniu o konkursie.
21. Prezydent Miasta Katowice może nie przyznać Nagrody, w sytuacji, gdy Komisja nie 

zarekomenduje żadnej ze zgłoszonych kandydatur.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KATOWICE 
w dziedzinie działalności charytatywnej

w przypadku nominowania przez organizację pozarządową lub jednostkę miejską

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa organizacji / jednostki miejskiej zgłaszającej nominację:

2. Adres:
a) ulica: ..............................................................................................................

b) miejscowość i kod pocztowy.........................................................................

c) nr teł...................................................e-mail............................................
3. Nr KRS lub nr innego dokumentu wraz z nazwą rejestru właściwego:

Oświadczam, że wszystkie dane, które zostały zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, są zgodne 
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Przyjmuję także do wiadomości, iż podanie danych osobowych 
w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak niezbędne dla jego ważności. Dane będą przetwarzane 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 przez administratora danych (po ich 
przekazaniu przez wnioskodawcę do Urzędu Miasta Katowice) -  Miasto Katowice reprezentowane przez 
Prezydenta Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4 -  w celu rozpatrzenia wniosku. 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Data i podpis osoby reprezentującej organizację/ 
jednostkę miejska zgłaszającą nominację

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE NOMINOWANEJ OSOBY PRAWNEJ, OSOBY FIZYCZNEJ, 
JEDNOSTKI NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ LUB CZŁONKA ORGANIZACJI 
WYMIENIONEJ W ART. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
I O WOLONTARIACIE.

l.Imię i nazwisko/ dane instytucji: ...........................................................................................

2. Adres:
a) ulica: ..................................................................................................................

b) miejscowość i kod pocztowy............................................................................

c) nrtel..........................................................e-mail..............................................
d) dane osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu: ................

3. Nr KRS lub nr innego dokumentu wraz z nazwą rejestru właściwego:
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III. OPIS OSIĄGNIĘĆ

IV. UZASADNIENIE NOMINACJI

V. INNE DODATKOWE INFORMACJE (np.: dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną)

1) Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do przyznania nagrody Prezydenta Miasta Katowice 
w dziedzinie działalności charytatywnej.

2) Oświadczam, że wszystkie dane, które zostały zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, są zgodne z 
aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Przyjmuję także do wiadomości, iż podanie danych osobowych 
w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak niezbędne dla jego ważności. Dane będą przetwarzane 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 przez administratora danych (po 
ich przekazaniu przez wnioskodawcę do Urzędu Miasta Katowice) -  Miasto Katowice reprezentowane przez 
Prezydenta Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4 -  w celu rozpatrzenia wniosku. 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

data i podpis nominowanego mieszkańca lub 
osoby reprezentującej nominowaną organizację lub 

osoby reprezentującej nominowaną jednostkę miejską
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 -  
zwanego dalej RODO - informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizacja/jednostka składająca wniosek
o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie działalności charytatywnej 
........................................................ ul.................................................................. , e-mail: .......

2. Organizacja/jednostka składająca wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Katowice 
w dziedzinie działalności charytatywnej infomiuje, że po przekazaniu do Urzędu Miasta 
Katowice ww. wniosku, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta 
Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urząd miastań katów ice.eu

3. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e) 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 w celu przeprowadzenia 
nominacji i wyłonienia kandydata do Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie 
działalności charytatywnej.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miasta Katowice.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o 
archiwizacji.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu 
oceny wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie działalności 
charytatywnej.

10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
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WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KATOWICE 
w dziedzinie działalności charytatywnej 

w przypadku nominowania przez mieszkańców miasta Katowice *

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

1. Imię i nazwisko osoby reprezentującej mieszkańców: ...................................................................
2. Adres:

a) ulica: ....................................................................................................................................................

b) miejscowość i kod pocztowy.............................................................................................................
c) nrtel....................................................e-mail.....................................................................................
1) Oświadczam, że wszystkie dane, które zostały zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, są 

zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Przyjmuję także do wiadomości, iż podanie 
danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak niezbędne dla jego 
ważności.
Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 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 przez administratora danych (po ich przekazaniu przez 
wnioskodawcę do Urzędu Miasta Katowice) -  Miasto Katowice reprezentowane przez Prezydenta 
Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4 -  w celu rozpatrzenia wniosku. 
Przysługuje Pani/Panuprawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

2) Oświadczam, że poinfiormowałam/-em mieszkańców, że po przekazaniu Wniosku o Nagrodę za 
działalność charytatywną do Urzędu Miasta Katowice, administratorem danych osobowych 
mieszkańców tworzących grupę popierających kandydaturę, będzie Prezydent Miasta Katowice (po 
ich przekazaniu przez wnioskodawcę do Urzędu Miasta Katowice) z siedzibą w Katowicach przy ul. 
Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Data i podpis osoby reprezentującej grupę mieszkańców

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE NOMINOWANEJ OSOBY PRAWNEJ, OSOBY FIZYCZNEJ, 
JEDNOSTKI NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ LUB CZŁONKA ORGANIZACJI 
WYMIENIONEJ W ART. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
I O WOLONTARIACIE.

1. Imię i nazwisko/ dane instytucji: ........................................................................................................

2. Adres:
a) ulica: ...................................................................................................................................................

b) miejscowość i kod pocztowy..............................................................................................................

c) nrtel...................................................e-mail........................................................................................
d) dane osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu: ...........................................................

3. Nr KRS lub nr innego dokumentu wraz z nazwą rejestru właściwego:
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III. OPIS OSIĄGNIĘĆ

IV. UZASADNIENIE NOMINACJI

V. INNE DODATKOWE INFORMACJE (np.: dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną)

1) Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice 
w dziedzinie działalności charytatywnej.

2) Oświadczam, że wszystkie dane, które zostały zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, są zgodne z 
aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Przyjmuję także do wiadomości, iż podanie danych osobowych 
w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak niezbędne dla jego ważności. Dane będą przetwarzane 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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/WEprzez administratora 
danych (po ich przekazaniu przez wnioskodawcę do Urzędu Miasta Katowice) -  Miasto Katowice 
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4 -  w celu 
rozpatrzenia wniosku. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

data i podpis nominowanego mieszkańca lub 
osoby reprezentującej nominowaną organizację lub 

osoby reprezentującej nominowaną jednostkę miejską *

* jeżeli wnioskodawcą jest grupa mieszkańców Katowic należy załączyć do wniosku listę co 
najmniej 30 podpisów osób popierających kandydaturę.
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LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATA:
*

(imię i nazwisko kandydata)

DO NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KATOWICE W DZIEDZINIE DZIAŁALNOŚCI
CHARTYTATYWNEJ W ROKU......OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ MIESZKAŃCÓW KATOWIC
JEST......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby reprezentującej grupę zgłaszających mieszkańców)

*  Popieram Wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie działalności 
charytatywnej i ustanawiam jako reprezentanta osobę wskazaną powyżej.

** Jednocześnie oświadczam, że podaję moje dane osobowe dobrowolnie na potrzeby przeprowadzenia 
w Urzędzie Miasta Katowice procedury rozpatrywania wniosku o przyznanie Nagrody w dziedzinie 
działalności charytatywnej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 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).

IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA PODPIS**
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 -
zwanego dalej RODO - informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest reprezentant mieszkańców składający wniosek

o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie działalności charytatyw nej..........
działający w imieniu mieszkańców, zamieszkały w Katowicach, ul........................., e-mail:..........

2. Reprezentant mieszkańców wskazany we wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta 
Katowice w dziedzinie działalności charytatywnej informuje, że po przekazaniu do Urzędu Miasta 
Katowice ww. wniosku, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta 
Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urząd miasta@katowice.eu

3. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu *
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetw arzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu przeprowadzenia nominacji i wyłonienia kandydata do 
Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie działalności charytatywnej.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miasta Katowice.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetw arzania wskazanych w pkt 4, lecz nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostow ania, usunięcia, 

ograniczenia przetw arzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetw arzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu oceny 
wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie działalności 
charytatywnej.

10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
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