
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 

  

str. 1  



 

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 
 

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.  

LISTA ARTYKUŁÓW, REPORTAŻY LUB INNYCH MATERIAŁÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH PRZEBIEG ZDARZENIA 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Ja, niżej podpisana/ny, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
zgłoszenia do nagrody „Młody Bohater” przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania 
opisanego w regulaminie przyznawania nagrody „Młody Bohater”. Dane w tym celu będę 
przetwarzane na postawie art. 6 ust 1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych1. 
 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych, oraz że zostałem 
poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania oraz 
żądania ich usunięcia, oraz o prawie do dowołania zgody w każdym czasie. 
 
 
 
 ......................................................................................................  
 Data, miejsce oraz imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę 
 (zgłaszającego kandydata do nagrody) 
 
 
 
Ja, niżej podpisana/ny, działając jako opiekun prawny  ............................................................................. 
(imię i nazwisko kandydata do nagrody) wyrażam zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych 
w zakresie zgłoszenia do nagrody „Młody Bohater” przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, w celu przeprowadzenia 
postępowania opisanego w regulaminie przyznawania nagrody „Młody Bohater”. Dane w tym celu 
będą przetwarzane na postawie art. 6 ust 1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych2. 
 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych, oraz że zostałem 
poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania oraz 
żądania ich usunięcia, oraz o prawie do dowołania zgody w każdym czasie. 
 
 
 
 ......................................................................................................  
 Data, miejsce oraz imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę 
 (rodzica lub opiekuna prawnego kandydata do nagrody) 
 
  

1 Rozporządzenie 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 ((Dz.U. L 119 z 4.5.2016) 
2 Rozporządzenie 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 ((Dz.U. L 119 z 4.5.2016) 
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Ja, niżej podpisana/ny, działając jako opiekun prawny  .............................................................................  
(imię i nazwisko kandydata do nagrody) wyrażam zgodę na umieszczenie jej/jego danych osobowych 
w rejestrze laureatów nagrody „Młody Bohater” oraz na zamieszczenie jego wizerunku w relacji 
z uroczystości wręczenia nagrody oraz w innych materiałach związanych z akcją „Młody Bohater”. Dane 
w tym celu będą przetwarzane na postawie art. 6 ust 1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych3. 
 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych, oraz że zostałem 
poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania oraz 
żądania ich usunięcia, oraz o prawie do dowołania zgody w każdym czasie. 
 
 
 
 ......................................................................................................  
 Data, miejsce oraz imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę 
 (rodzica lub opiekuna prawnego kandydata do nagrody) 
 
 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591. Z administratorem – Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.  

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z 
którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych 
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Akcji „Młody Bohater”. 

Pani/Pana dane osobowe: 

• będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz 
• nie będą wykorzystywane w celu profilowania.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. 
Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Akcji „Młody Bohater”. Ja niżej 
podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z przekazanymi informacjami oraz regulaminem akcji 
„Młody Bohater” i że akceptuję jego treść. 

 
 
 ......................................................................................................  
 Data, miejsce oraz imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę 
 (zgłaszającego kandydata do nagrody) 

3 Rozporządzenie 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 ((Dz.U. L 119 z 4.5.2016) 
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