Formularz
zgłoszenia do nagrody „Młody Bohater” przyznawanej przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
(dołączany do pisma przewodniego)

DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Imię i
nazwisko
Adres
Telefon
E-mail
ZWIĄZEK Z KANDYDATEM DO NAGRODY (zaznaczyć jedno)

rodzic

opiekun prawny

dyrektor szkoły

DANE KANDYDATA DO NAGRODY
Imię i nazwisko

Wiek

SZCZEGÓŁY ZDARZENIA BĘDĄCEGO PODSTAWĄ ZGŁOSZENIA
Data
Miejsce

Zwięzły opis zajścia,
działań kandydata do
nagrody i ich wpływu
na przebieg zdarzenia
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Pełna nazwa
Adres
Telefon, email
Instytucje
państwowe,
samorządowe lub
jednostki służb
ratowniczych, które
mogą poświadczyć
prawdziwość
zdarzenia będącego
podstawa zgłoszenia

Pełna nazwa
Adres
Telefon, email
Pełna nazwa
Adres
Telefon, email

INFORMACJE DODATKOWE
Jeżeli zostały sporządzone artykuły, reportaże lub inne materiały potwierdzające
przebieg zdarzenia, zalecane jest wskazanie poniżej ich listy. Artykuły, reportaże lub inne
materiały potwierdzające przebieg zdarzenia mogą być także dołączone do zgłoszenia w formie
papierowej.
Proszę o wskazanie w poniższej liście (jeżeli są zgłaszającemu znane) odnośników
internetowych do artykułów, reportaży lub innych materiałów dokumentujących zdarzenie.
Możliwe jest również dołączenie do formularza artykułów w formie papierowej ze wskazaniem
tytułu czasopisma i daty publikacji.
LISTA ARTYKUŁÓW, REPORTAŻY LUB INNYCH MATERIAŁÓW POTWIERDZAJĄCYCH PRZEBIEG
ZDARZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
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LISTA ARTYKUŁÓW, REPORTAŻY LUB INNYCH MATERIAŁÓW POTWIERDZAJĄCYCH PRZEBIEG
ZDARZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ
1.
2.
3.
4.

5.

……………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis zgłaszającego)
Ja niżej podpisany/a zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do nagrody „Młody Bohater” w celu
przeprowadzenia postępowania opisanego w regulaminie przyznawania nagrody „Młody
Bohater”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych, oraz
że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, prawa ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
……………………………………………

………….

(czytelny podpis zgłaszającego)

(data)

_____________________________________________________________________________
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Ja niżej podpisany/a zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.

U.

z

2015

r.

poz.

2135

z

późn.

zm.)

działając

jako

opiekun

prawny

……………………………………………. (imię i nazwisko kandydata do nagrody) wyrażam
zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do
nagrody „Młody Bohater” w celu przeprowadzenia postępowania opisanego w regulaminie
przyznawania nagrody „Młody Bohater”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy
dobrowolności podania danych, oraz że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści
swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
……………………………………………
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego kandydata do nagrody)

…………..
(data)

_____________________________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) działając jako przedstawiciel ustawowy
………………………………………………….…….. (imię i nazwisko kandydata do nagrody)
wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych ww. dziecka w rejestrze laureatów nagrody
„Młody Bohater” dostępnym na stronie www.mswia.gov.pl. Jednocześnie oświadczam, że
jestem świadomy dobrowolności podania danych, oraz że zostałem poinformowany o prawie
dostępu do treści swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
……………………………………………
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego kandydata do nagrody)

…………..
(data)

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem akcji „Młody Bohater” oraz
że akceptuję jego treść.
……………………………………………
(czytelny podpis zgłaszającego)

………….
(data)
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