
Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”
etap wojewódzki 2022

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

wypełnia organizator konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” - etap wojewódzki 2022

Należy wypełniać wyłącznie białe, puste pola

1.Opis przedsięwzięcia (inicjatywy)

Nazwa 
przedsięwzięcia

Miejsce realizacji

Województwo Powiat Gmina Sołectwo

Imię i nazwisko oraz kontakt (telefon i e-mail) do osoby sporządzającej formularz:

Termin realizacji:

Opis projektu przedsięwzięcia 

1. Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi.
2. Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu.
3. Długofalowe oddziaływanie projektu.
4. Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej.
5. Oryginalność, innowacyjność projektu.

Maksymalnie 6000 znaków (tekst powinien zawierać konkretne odpowiedzi na pięć w/w
punktów)

Liczba mieszkańców uprawnionych do uczestnictwa w 
zebraniach wiejskich
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim, podczas, 
którego podjęto decyzję o realizacji inicjatywy zgłoszonej do 
konkursu*
(*w przypadku inicjatywy realizowanej na przestrzeni kilku lat, 
podać liczbę osób uczestniczących w zebraniu w każdym roku)
Źródła finansowania przedsięwzięcia

Wyszczególnienie Koszty

całkowite (w

Koszty całkowite

(w %)



Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”
etap wojewódzki 2022

zł)
1. Środki z funduszu 

sołeckiego (suma z 

wszystkich lat)
2. Wkład własny sołectwa

a) praca mieszkańców*
b) praca sprzętu**
c) materiały***
Suma wkładu własnego 

a) b) c)
3. Inne środki np. sponsorzy, 

dotacje, konkursy (suma)
Ogółem 100%

* koszt 1 roboczogodziny określa się maks. na 20 zł
**  koszt pracy sprzętu ustala się maks. na 50 zł
***materiały wycenione zgodnie z cenami rynkowymi
WAŻNE: łączny udział z środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład
własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie
może być mniejszy niż 40%.

Dane teleadresowe

Imię i Nazwisko
Wójt/Burmistrza

Nazwa urzędu/adres
pocztowy

Telefon i e-mail

Imię i Nazwisko sołtysa Adres pocztowy Telefon i e-mail

  Data               Pieczątka i podpis sołtysa 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z  art.  13 ust.  1-2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w procesie realizacji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” –
etap  wojewódzki  2022  jest  Województwo  Podlaskie  reprezentowane  przez  Marszałka  oraz  Zarząd  Województwa
Podlaskiego,  ul.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  1,  15-888  Białystok,  tel.  +48  (85)  66  54  549,  e-mail:
kancelaria@podlaskie.eu , https://bip.podlaskie.eu/ .

mailto:kancelaria@podlaskie.eu
https://bip.podlaskie.eu/


Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”
etap wojewódzki 2022

II. Kontakt
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym
pod  adresem  poczty  elektronicznej:  iod@podlaskie.eu lub  w  sprawach  dotyczących  cofnięcia  zgody  pod  adresem:
odnowawsi@podlaskie.eu .

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako  administrator  będziemy  przetwarzać  Pani/Pana  dane  osobowe  w  celu  przeprowadzenia  ww.  przedsięwzięcia  
na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest również obowiązek prawny ciążący na administratorze związany
z  celami  promocyjnymi  oraz  koniecznością  dokumentowania  rozstrzygnięcia  konkursu,  w  tym  korzystania  z  usługi
cateringowej  (art.  6 ust  1 lit.  c  RODO) oraz w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art.  6 ust.  1  lit.  a RODO) na
publikację  wizerunku  – w  materiałach  informacyjnych  i  promocyjnych,  na  portalu  informacyjnym  Województwa
Podlaskiego oraz na portalu społecznościowym Facebook.

IV. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  osiągnięcia  celu  dla  jakiego  zostały  pozyskane,  przez  okres
przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji określony
w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w zakresie archiwizacji
dokumentów – przez okres 5 lat.

V. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora  oraz podmiotom realizującym archiwizację
i obsługę informatyczną. 

Ponadto, w przypadku udzielonej zgody na publikację wizerunku na portalu społecznościowym Facebook, dane w postaci
wizerunku, jeżeli  zostaną umieszczone na portalu społecznościowym Facebook - zostaną udostępnione  Facebook Ireland
Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia oraz do kraju trzeciego: Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road, Menlo
Park, CA 94025, USA. W Stanach Zjednoczonych Ameryki obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
które w szczególności nie zapewniają dostatecznego poziomu ochrony przewidzianego rozporządzeniem RODO. Pani / Pana
dane  w postaci  wizerunku zostaną  przetransferowane  przez  serwis  Facebook na  jego  serwery  w celu  stworzenia  kopii
zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  Pani/Panu  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do
przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie przez nas danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy RODO.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza
inicjatywa” – etap wojewódzki 2022.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe Pana/Pani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…………………………
        (data i podpis uczestnika)

Niniejszym wyrażam zgody na:

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem w materiałach informacyjnych i  promocyjnych
oraz  na  portalu  informacyjnym Województwa  Podlaskiego  https://podlaskie.eu.  Niniejsza  zgoda  stanowi  zezwolenie  na
rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). 

…………………………………..
data i podpis uczestnika konkursu 

https://podlaskie.eu/
mailto:odnowawsi@podlaskie.eu
mailto:iod@podlaskie.eu
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Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  zdjęć  z  moim  wizerunkiem  w  celach  informacyjnych  i  promocyjnych
Województwa Podlaskiego w mediach społecznościowych UMWP tj.  na portalu społecznościowym Facebook. Niniejsza
zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm). 

…………………………………..
data i podpis uczestnika konkursu

Jednocześnie informujemy, iż w każdym czasie można cofnąć zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. Skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody tj. zdjęcie opublikowane
na stronie internetowej zostanie z niej usunięte i nie pojawią się już w żadnej nowej publikacji. Cofniecie zgody wystarczy
przesłać drogą mailową na adresy e-mail wymienione w pkt. II poniższej informacji lub przekazać w każdej innej formie do
siedziby Administratora.
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