
Formularz zgłoszenia 
do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” 
XI EDYCJA 2023

I. Informacje dotyczące osoby zgłaszanej (kandydatki / kandydata)

1. DANE KANDYDATKI / KANDYDATA 

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  (NAZWA MIASTA/MIEJSCOWOŚCI) 

TELEFON, E-MAIL 

WIEK  

ZAWÓD  

WYKSZTAŁCENIE  

2. KATEGORIA NAGRODY, W RAMACH KTÓREJ NASTĘPUJE ZGŁOSZENIE KANDYDATKI / KANDYDATA

KATEGORIA 1 - całokształt dokonań (wybitne osiągnięcia, spójna oraz konsekwentna 
postawa życiowa godna naśladowania)

KATEGORIA 2 - akcja społeczna (wyróżniające się dzieło lub przedsięwzięcie społeczne 
zakończone sukcesem)

KATEGORIA 3 - wyjątkowy czyn (na przykład uratowanie komuś życia)



3. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI KANDYDATKI / KANDYDATA (KAT. 1) LUB PRECYZYJNY OPIS 
WYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ AKCJI SPOŁECZNEJ (KAT. 2), BĄDŹ OPIS WYJĄTKOWEGO CZYNU, KTÓRY 
MIAŁ MIEJSCE W OKRESIE DO PIĘCIU LAT WSTECZ, LICZĄC DO DNIA ZGŁOSZENIA (KAT. 3)

OPIS NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 1200 ZNAKÓW ZE SPACJAMI.

4. DODATKOWE UZASADNIENIE 

(na przykład tło / kontekst działalności kandydatki / kandydata, ocena działalności / postawy 
życiowej kandydatki / kandydata)

OPIS NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 1200 ZNAKÓW ZE SPACJAMI.



II. Dane osoby zgłaszającej / podmiotu zgłaszającego

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  (NAZWA MIASTA/MIEJSCOWOŚCI)

DANE KONTAKTOWE (TELEFON, E-MAIL)

NAZWA INSTYTUCJI I ADRES1 

RELACJA Z KANDYDATKĄ / KANDYDATEM  

RODZINA  ZNAJOMI  NIEZNAJOMI  WSPÓŁPRACOWNICY

1 Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba zgłasza kandydatkę / kandydata do Nagrody w imieniu organizacji, 
jednostki samorządu terytorialnego lub innego podmiotu.

III. Wymagane dwa dodatkowe niezależne świadectwa  
     – opisy działalności kandydatki/kandydata

1. IMIĘ, NAZWISKO, MIEJSCE ZAMIESZKANIA (NAZWA MIASTA/MIEJSCOWOŚCI), DANE KONTAKTOWE 
(TELEFON LUB E-MAIL), RELACJA Z KANDYDATKĄ / KANDYDATEM + OPIS DZIAŁALNOŚCI 
KANDYDATKI / KANDYDATA

2. IMIĘ, NAZWISKO, MIEJSCE ZAMIESZKANIA (NAZWA MIASTA/MIEJSCOWOŚCI), DANE KONTAKTOWE 
(TELEFON LUB E-MAIL), RELACJA Z KANDYDATKĄ / KANDYDATEM + OPIS DZIAŁALNOŚCI 
KANDYDATKI / KANDYDATA



IV. Osoby mogące udzielić dodatkowych rekomendacji

PROSIMY O PODANIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ I NAZWISKO ORAZ  TELEFON LUB E-MAIL.

V. Spis załączników

NA PRZYKŁAD REKOMENDACJE, ARTYKUŁY PRASOWE, ZDJĘCIA Z DZIAŁALNOŚCI + SPIS NAGRÓD, 
DYPLOMÓW, OTRZYMANYCH PODZIĘKOWAŃ.  
LICZBA ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 10.

VI. Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zawartą w niniejszym formularzu informacją dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej kandydata do Nagrody.

UWAGI:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisaną zgodą osoby zgłoszonej należy 
dostarczyć do Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, 
do 30 kwietnia 2023 roku (decyduje data wpływu).

MIEJSCOWOŚĆ DATA

, dnia
CZYTELNY PODPIS



VII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  
       osoby zgłaszającej kandydata do Nagrody

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informa-
cje związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą 
przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa (dalej: administrator).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się, 
pisząc na adres pocztowy administratora lub drogą elektroniczną, pisząc na adres poczty 
elektronicznej: iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie 
sprawy dotyczące przetwarzania danych, w tym realizacji przysługujących praw.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora:

(a) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu Nagrody im. Jana Rodowicza 
„Anody” organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego, albowiem jest to 
niezbędne w celu realizacji interesów administratora polegających na przeprowadze-
niu konkursu i wyboru nominowanych oraz laureatów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) w celu zaprezentowania opinii publicznej przez Muzeum i inne upoważnione przez 
Muzeum podmioty danych osób nominowanych do Nagrody i laureatów Nagrody oraz 
ich osiągnięć poprzez publiczne rozpowszechnianie tych informacji w Internecie (na 
stronach internetowych i w mediach społecznościowych) oraz w mediach publicznych 
(prasa, radio, telewizja), a także w ramach rozpowszechnianego publicznie materiału 
filmowego poświęconego konkursowi oraz osobom nominowanym do Nagrody i lau-
reatom Nagrody - albowiem jest to niezbędne w celu realizacji interesów administra-
tora polegających na przeprowadzeniu konkursu i wyboru nominowanych oraz laure-
atów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(c) w celu kontaktowym (w związku z kwestiami organizacyjnymi) na podstawie uzasad-
nionego interesu administratora jakim jest kontaktowanie się z osobami zgłaszają-
cymi kandydatów oraz samymi kandydatami w celu ustalenia kwestii dotyczących 
przyznawanej nagrody, w tym organizacji uroczystości jej wręczenia (art. 6 ust. 1 lit f) 
RODO), 

(d) w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez administratora, na pod-
stawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest informowanie 
o prowadzonej działalności kulturalnej, w tym o wydarzeniach  przez niego organizo-
wanych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),

(e) w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora na podstawie prawnie uza-
sadnionego interesu administratora, którym jest dochodzenie roszczeń oraz obrona 
przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), 

(f) w celach archiwizacyjnych i rozliczalności na podstawie niezbędności w celu wypełnie-
nia obowiązku prawnego ciążącego na mocy obowiązujących przepisów prawa (art. 
6 ust. 1 lit c) RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest 
możliwość wykazania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO).



4. Przewidywanymi odbiorcami podanych przez Panią / Pana danych osobowych są: pod-
mioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, 
członkowie Kapituły Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” oraz zespołu referencyjnego, 
a także użytkownicy mediów, stron internetowych, portali społecznościowych oraz widzo-
wie materiałów audiowizualnych poświęconych Nagrodzie im. Jana Rodowicza „Anody”.

5. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji wyżej wymienionych celów. W przypadku danych osobowych, których przetwa-
rzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizo-
wanych przez administratora, przechowywane one będą nie dłużej niż do dnia wniesienia 
skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zaistnieją ważne 
prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych lub podstawy do dochodzenia 
bądź obrony roszczeń, dane przechowywane będą do końca okresu dochodzenia albo 
obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów 
wynikającego z obowiązujących przepisów.

6. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych oso-
bowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. W dowolnym momencie może Pani / Pan wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani 
/ Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu dokonania zgłoszenia kandydata do 
nagrody. Podanie danych w celach informowania o wydarzeniach organizowanych przez 
administratora jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania w przyszłości informacji 
o organizowanych przez administratora wydarzeniach.

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane  
podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie. 



Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (dalej: RODO) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje zwią-
zane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą 
przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa (dalej: administrator).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się, 
pisząc na adres pocztowy administratora lub drogą elektroniczną, pisząc na adres poczty 
elektronicznej: iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie 
sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora, w tym realizacji 
przysługujących praw.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych, kontaktowych, wizerunku, 
statutu zawodowego i społecznego oraz opisu dokonań i osiągnięć (w tym informacji 
na temat Pani/Pana działalności, wykonywanego zawodu, zaangażowania w określone 
działania, udział w wydarzeniu) administrator otrzymał od osoby zgłaszającej Pani/Pana 
kandydaturę do udziału w konkursie Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Informacje te 
mogły zostać również zebrane ze źródeł publicznie dostępnych.

MIEJSCOWOŚĆ DATA
, dnia

CZYTELNY PODPIS

VIII. Wyrażenie zgody przez osobę zgłaszaną  
        do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do Nagrody im. Jana Ro-
dowicza „Anody” (XI edycja) oraz że zapoznałam/em się z Regulaminem Nagrody im. Jana 
Rodowicza „Anody” i akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych obejmujących 
imię i nazwisko, wizerunek, status zawodowy i społeczny oraz opis moich dokonań i osiągnięć 
w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, 
a także do celów związanych z upublicznieniem przez Muzeum Powstania Warszawskiego 
i  inne upoważnione przez Muzeum podmioty – informacji obejmujących imię i nazwisko,  
wizerunek, status zawodowy i społeczny oraz opis moich dokonań i osiągnięć w Internecie 
(na stronach internetowych i w mediach społecznościowych) oraz w mediach publicznych 
(prasa, radio, telewizja), a także w ramach materiału filmowego poświęconego konkursowi 
oraz osobom nominowanym do Nagrody i laureatom Nagrody.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zawartą w niniejszym formularzu informacją dotyczą-
cą przetwarzania danych osobowych kandydata do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.

IMIĘ I NAZWISKO



4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu:

(a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” or-
ganizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego, albowiem jest to niezbędne 
w celu realizacji interesów administratora polegających na przeprowadzeniu konkursu 
i wyboru nominowanych oraz laureatów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(b) zaprezentowania opinii publicznej przez Muzeum i inne upoważnione przez Muzeum 
podmioty danych osób nominowanych do Nagrody i laureatów Nagrody oraz ich osią-
gnięć poprzez publiczne rozpowszechnianie tych informacji w Internecie (na stronach 
internetowych i w mediach społecznościowych) oraz w mediach publicznych (prasa, 
radio, telewizja), a także w ramach rozpowszechnianego publicznie materiału filmo-
wego poświęconego konkursowi oraz osobom nominowanym do Nagrody i laureatom 
Nagrody - albowiem jest to niezbędne w celu realizacji interesów administratora pole-
gających na przeprowadzeniu konkursu i wyboru nominowanych oraz laureatów (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO), 

(c) kontaktowym (w związku z kwestiami organizacyjnymi) na podstawie uzasadnionego 
interesu administratora jakim jest kontaktowanie się z kandydatami w celach organi-
zacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

(d) dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora na podstawie prawnie uzasadnio-
nego interesu administratora, którym jest dochodzenie roszczeń oraz obrona przed 
nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

(e) archiwizacyjnym i rozliczalności, na podstawie niezbędności w celu wypełnienia obo-
wiązku prawnego ciążącego na mocy obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 
lit c) RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możli-
wość wykazania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO).

5. Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty świadczące na 
rzecz administratora usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, członkowie Kapituły 
oraz zespołu referencyjnego, a także użytkownicy mediów, stron internetowych, portali 
społecznościowych oraz widzowie materiałów audiowizualnych poświęconych Nagro-
dzie im. Jana Rodowicza „Anody”.

6. Dane osobowe przechowywane będą co do zasady zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony 
w tych przepisach. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu 
administratora przetwarzane będą do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych oso-
bowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/
Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opar-
tych na  uzasadnionym interesie administratora.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane  
podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.


