
ZARZĄDZENIE NR VIIII.~.6. .....I2021
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia ..~ ..... września 2021 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Lubartów studentom szkół wyższych

a podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r:
poz. 1372), w związku z Uchwalą nr XXVIII 94/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwały budżetowej na rok 202 I zarządzam. co następuje:

§ 1. Ustalam zasady przyznawania studentom szkół wyższych Nagród Burmistrza Miasta Lubartów zwanych
dalej "nagrodami".

§ 2. I. agrody przyznawane są studentom szkół wyż zych, którzy na stałe zamieszkują w Lubartowie
i spełniają łącznie poniższe kryteria:

a) średnia ocen w nauce co najmniej .rlobra" (4,0) w roku akademickim 2020/2021.

b) aktywność w jednej z dziedzin: kultura. sport, działalność społeczna, działalność samorządowa
(z uwzględnieniem aktywności w środowisku lokalnym),

c) kandydat swoją działalnością i osiągnięciami przyczynia się do promocji miasta Lubartów.

2. Nagrody przyznawane są po uzyskaniu opinii komisji powołanej w składzie:

a) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów,

b) przedstawiciele Burmistrza M iasta Lubartów (2 osoby),

c) dyrektor Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

d) dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie,

e) dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie

3. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza Miasta Lubartów.

§ 3. I. Podania wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z napisem
"Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów dla studentów" do 4 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta
Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.

2. Do podania należy dołączyć:

a) dane osobowe kandydata,

b) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen w nauce,

c) informacje dotyczące działalności kandydata. o której mowa w § 2 ust. I pkt b i c wraz z rekomendacjami,
publikacjami prasowymi, recenzjami, innymi materiałami potwierdzającymi aktywność kandydata w danej
dziedzinie,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik do ruruejszego
Zarządzenia

§ 4. Wysokość kwot nagród określa Burmistrz Miasta Lubartów.

§ 5. Nagrody wręczane są czasie uroczystości miejskich, a lista nagrodzonych osób będzie podana do
publicznej wiadomości.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się aczelnikowi Wydziału Promocji. Kultury. Sportu i Komunikacji
Społecznej oraz aczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lubartów.
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§ 7. Traci moc Zarządzenie r VIII/489/2020 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie określenia zasad przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Lubartów studentom szkół wyższych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

(}RPrnf~
Krzysztof Paśnik
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Załącznik do Zarządzenia j~6r VIW /2021

Burm istrza Miasta Lubaltów

z dnia ..~ ..... września 2021 r.

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z Rozporządzeniem 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO),
oświadczam, że wyrażam zgodę na:

l) przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w dokumentacji
składanej do Urzędu Miasta Lubartów w celu/w eelaeh ubiegania się o przyznanie mi
Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów dla studentów szkól wyższych,

2) upublicznienie mojego wizerunku

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów, dane kontaktowe:
ul. Jana Pawła II, 21-100 Lubartów, , tel. 81 85 52273, email: poczta@um.łubartow.pl.
2. W Urzędzie Miasta Lubartów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (10D),
z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.lubalto\\.
3. Zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie
Nagrody Burmistrza Miasta dla studentów szkół wyższych.
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych/ dane będą udostępniane
wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia
celu/celów, dla których dane te są gromadzone, a następnie przechowywane przez okres wynikający
z przepisów dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi w organach jednostek samorządu
terytorialnego.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania
przedmiotowych danych uniemożliwi procedurę związaną z ubieganiem się o nagrodę Burmistrza
Miasta Lubartów.

Lubartów, dnia .
( CZ)1e11l) podpis)
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