
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry”  

i instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry” 
Príloha č. 1 k Pravidlám Súťaže 

o Cenu Petra Buriana  
pre najlepšie spolupracujúce samosprávy – členov Euroregiónu „Tatry” a inštitúcii pôsobiacich na území Euoregiónu ,,Tatry” 

  

 
 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE 

 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PARTNERACH / ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O 
PARTNEROCH 

 PODMIOT ZGŁASZAJĄCY 

PRIHLASUJÚCI SUBJEKT 

PARTNERZY  

PARTNERI 

Powiat/Miasto/Gmina/Instytucja 

Okres/Mesto/Obec/Inštitúcia 

  

Adres 

Adresa 

  

Adres strony www dotyczącej 
współpracy partnerów 

Adresa web stránky týkajúcej sa 
spolupráce partnerov 

  

tel./e-mail 

tel./e-mail 

  

Imię i nazwisko osoby do 
kontaktu  

Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby 

  

 
2. OPIS  WSPÓŁPRACY / OPIS SPOLUPRÁCE 

 

Proszę opisać dotychczasową 
współpracę i jej efekty oraz 
działania planowane w 
przyszłości  
Prosím opíšte doterajšiu 
spoluprácu a jej výsledky a 
plánované aktivity v budúcnosti 

 



 

 

Proszę wymienić najlepsze 
wspólnie zrealizowane projekty i  
zrealizowane działania (w okresie 
ostatnich 5 lat)  
Prosím uveďte najlepšie spoločne 
zrealizované projekty a aktivity, 
(za obdobie posledných 5 rokov) 

 

Proszę wskazać najważniejszy dla 
Państwa projekt i opisać jego 
efekty dla rozwoju pogranicza 
polsko-słowackiego  
Uveďte najdôležitejší projekt pre 
vás a popíšte jeho účinky na 
rozvoji poľsko-slovenskej 
spolupráce 

 

* Wykaz załączników 
dokumentujących współpracę 
partnerów 
* Pole nieobowiązkowe 
Zoznam príloh dokumentujúcich 
partnerskú spoluprácu 
*nepovinné pole 

 

 
Podpis podmiotu zgłaszającego   
Podpis predmetu hlasovania 
 

 
Podpis partnerów 
Podpis partnerov  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Euroregion „Tatry” w 

Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2. 

2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

euroregion.tatry@pro.onet.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Związek Euroregion 

„Tatry” ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu o nagrodę im. 

Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów członków Euroregionu „Tatry” i 

instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry”.   

4. Dane osobowe udostępnione Administratorowi będą przetwarzane na podstawie 

Pani/Pana zgłoszenia do Konkursu o nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej 

współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i instytucji działających na 

obszarze Euroregionu „Tatry”.   

5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do 

realizacji celów, dla jakich zostały zebrane. 

6. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

7. Ww.  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla 

udokumentowania działalności Związku Euroregion „Tatry”. 

8. 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. 

9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Ww. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie 

profilowania. 

 

 

 

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

                                                                                                           Data i podpis 

mailto:euroregion.tatry@pro.onet.pl

