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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania Statuetki „Diamentowego Czepka” 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STATUETKI „DIAMENTOWY CZEPEK” 

Dane osoby nominowanej do odznaczenia  

(wypełnić DRUKOWANYMI literami) 
 

Imię i nazwisko  

Tytuł zawodowy  

Nr prawa wykonywania 
zawodu 

 

Adres do korespondencji       
(ulica, kod pocztowy, 

miejscowość) 

 

Telefon kontaktowy  

Miejsce pracy – stanowisko   
(pełna nazwa Zakładu, ulica, 
kod pocztowy, miejscowość) 

 

Przebieg pracy zawodowej 
 
 
 
 
 
 

 

Staż pracy zawodowej                       
w latach 

 

Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 

osobowych (podpis osoby 
nominowanej) 

 

Imię i nazwisko 
Kierownika/Dyrektora/ 

Prezesa* Podmiotu 
Leczniczego wraz z pełnym 

tytułem 
zawodowym/naukowym*                

oraz                                                
Pełna nazwa Podmiotu 
Leczniczego (ulica, kod 

pocztowy, miejscowość)  
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Opis okoliczności, które w ocenie wnioskodawcy uzasadniają przyznanie Statuetki „Diamentowy 

Czepek”: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*  Niepotrzebne skreślić. 

 

 

 
…………………………………………………………………………. 

(miejscowość, data wystawienia wniosku) 

 1.      
     ……………………………………………………………….. 
                              (podpis wnioskodawcy) 
 
 

2. 
     …………………………………………………………......... 
                                      (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 

Wniosek zaakceptowany 

Uchwałą Nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

z dnia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Przesłanie uzupełnionego „Wniosku o przyznanie statuetki „Diamentowy Czepek” oznacza wyrażenie zgody na 
przetwarzanie przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 16,                 
40-027 Katowice, danych osobowych zawartych we Wniosku w celu przyznania ww. Statuetki. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,                      
z siedzibą przy ul. Francuskiej 16, 40-027 Katowice, tel.32-209-04-15 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt iod@izbapiel.katowice.pl, tel: 32-209 04 15 wew.31 
3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przyznania Statuetki „Diamentowy Czepek”, Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przyznania ww. Statuetki na podstawie art. 6 ust. 1                 
lit. a RODO 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych 
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres stosowny do obowiązujących przepisów prawnych. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody                            
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem 

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