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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY* 

DO NAGRODY IM. PPŁK. JANA KOWALEWSKIEGO 

EDYCJA I, 2019 

 

1. Dane zgłaszanej osoby: 

Imię i nazwisko:  
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
Adres:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: 
…………………………………… 
 
Adres e-mail:  
…………………………………… 
 
Zawód: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wykształcenie: 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
2. Wybór kategorii i podkategorii wiekowej**: 

 - Polska dla świata 

 - Świat dla Polski 
 

 - do 35 roku życia 

 - powyżej 35 roku życia 
 

Wiek zgłaszanej osoby: ………………. 

*Zgłoszenie należy wypełnić komputerowo bądź drukowanymi literami. 
** Należy zaznaczyć odpowiednie kwadraty. 
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3. Zakres działalności i osiągnięcia osoby zgłaszanej*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Do 1500 znaków ze spacjami. 

 

4. Opis osiągnięcia stanowiącego podstawę do ubiegania się o Nagrodę*: 

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

*Do 1500 znaków ze spacjami. 

5. Dodatkowe informacje*: 

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

*Do 500 znaków ze spacjami. 

 

6. Dane podmiotu dokonującego zgłoszenia kandydata: 
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Imię i nazwisko / nazwa Instytucji: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: 

…………………………………… 

Adres e-mail: 

…………………………………… 

 

7. Spis załączników (np. rekomendacje, informacje o innych przyznanych nagrodach bądź 
wyróżnieniach, dyplomy, informacje prasowe, i.t.p.): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku, przy    
ul. Pl. W. Bartoszewskiego 1 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@muzeum1939.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia (z wyjątkiem art. 17 ust. 3 pkt. E RODO  ) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych.  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 
realizacji usługi 

 

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem załączników należy dostarczyć do Muzeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku (pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk) z dopiskiem Nagroda Kowalewskiego lub przesłać mailem na adres 

NagrodaKowalewskiego@muzeum1939.pl w nieprzekraczalnym terminie 1 czerwca 2019 r., przy czym za obowiązującą uznaje się datę 

wpływu zgłoszenia do Muzeum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data 

 

 

 

Podpis osoby ubiegającej się o Nagrodę 

 

 

 

Podpis i pieczątka osoby dokonującej zgłoszenia 
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