
Załącznik 
do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju 

za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury  
i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego 

 

Minister Inwestycji i Rozwoju 

za pośrednictwem  

 Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji - dziedzina architektura  

i budownictwo 

 Departamentu Polityki Przestrzennej - dziedzina planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne 

 

 

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju 

Nazwa (tytuł) zgłoszonego osiągnięcia twórczego 

 

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

 

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

 

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

 

Dziedzina jakiej dotyczy zgłoszone osiągnięcie 

 

 architektura i budownictwo   

 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

 

Autor /zespół autorski 

 

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

imię i nazwisko 

 

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

zawód, tytuł lub stopień naukowy 

 

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

adres 

 

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

tel., e-mail 

 

Termin rozpoczęcia użytkowania (dot. 

osiągnięcia w dziedzinie architektura 

i budownictwo) 

 

……………………………………………... 

Termin wdrożenia (w dziedzinie 

architektura i budownictwo) 

/sporządzenia w przypadkach 

wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 1 

Załącznika Nr 2 do 

Zarządzenia/przyjęcia w przypadkach 

wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 2-4 

Załącznika Nr 2 do Zarządzenia 

(w dziedzinie planowanie  

i zagospodarowanie przestrzenne) 

osiągnięcia 

 

……………………………………………... 

Nazwa i adres instytucji, w której opracowano zgłoszone osiągnięcie 

 

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

 

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

 

Wnioskodawca 

 

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

 



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

 

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

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku, gdy 

wnioskodawcą jest osoba fizyczna) 

 

………………………………………. 

                                                                                               Podpis 

 

 

Zgoda autora / zespołu autorskiego na zgłoszenie wniosku1) oraz 

przetwarzanie danych osobowych 

 

 

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

         imię i nazwisko                                                           podpis  

 

 

Uczestnictwo w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne 

osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania  

i zagospodarowania przestrzennego jak również zgłoszenie do Konkursu, wiąże się  

z koniecznością przetwarzania danych osobowych autora/autorów/wnioskodawcy. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

(RODO) możliwość przetwarzania danych osobowych autora/autorów/wnioskodawcy 

uzależniona jest od uzyskania dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej 

zgody. 

W związku z powyższym uczestnictwo w Konkursie jak również zgłoszenie do 

Konkursu będzie możliwe pod warunkiem wyrażenia ww. zgody na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych. 

Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO uprzejmie informuję,  

iż w przypadku udzielenia ww. zgody: 

1. Administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIiR)  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4 00-926 Warszawa,  

2. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny poprzez e-mail: 

IOD@miir.gov.pl, 

3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia 

twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania  

i zagospodarowania przestrzennego, 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym 

powyżej dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tychże danych 

osobowych mogą być w szczególności: 

         - członkowie Zespołu powołanego do oceny osiągnięć twórczych, 

5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane  

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik nr 2 do 

zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. 

MIiR, poz. 10), wydanym na podstawie art. 6 ust. 1 i 1a oraz 2 ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pani/Pan 

prawo: 

1) żądać dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,  

                                                 
1)

 wymagane jeśli zgłoszenia dokonuje osoba trzecia; 

mailto:IOD@miir.gov.pl


tj. uzyskania informacji o przetwarzanych przez MIiR danych osobowych, 

2) żądać sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO, 

czyli poprawienia danych osobowych, 

3) żądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO,  

4) żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie  

z art. 18 RODO, 

5)  żądać przeniesienia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO,  

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, 

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO (art. 77 RODO),   

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany również  

w formie profilowania. 

 

Charakterystyka osiągnięcia zgłoszonego do Nagrody  
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