Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr PS-WR-063-5/18
z dnia 30 maja 2018 r.

REGULAMIN
XII Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem - Senior Roku 2017”

I. OGŁOSZENIE PLEBISCYTU
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XII Małopolski Plebiscyt
„Poza Stereotypem - Senior Roku 2017”. Plebiscyt jest organizowany w 2018 roku
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
II. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Plebiscytu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
- jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego, zwany w dalszej części Regulaminu
Organizatorem Plebiscytu.
III. CELE PLEBISCYTU
Mając na uwadze promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy w różnych
społecznie cenionych formach działalności wyróżniają się na tle innych, organizowany jest
XII Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem - Senior Roku 2017”, czyli głosowanie
na najciekawszą postać starszego pokolenia minionego roku, mogącą stanowić wzór
do naśladowania i przykład dla innych.
Organizator Plebiscytu chce wyróżnić ponadprzeciętne postawy seniorów. Plebiscyt służy
także popularyzacji tych osób i ich działań. Inicjatywa, jak i fakt zdobycia tytułu będzie
nagłaśniany w mediach oraz publikacjach własnych Organizatora Plebiscytu.
Plebiscyt prowadzony jest na terenie Województwa Małopolskiego.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Tytuł „Poza Stereotypem - Senior Roku 2017” może otrzymać osoba, która będąc
w wieku 60+ (ukończone minimum 60 lat w roku 2017)
 jest liderem społeczności lokalnej,
 aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego
wieku, grupie nieformalnej itp.,
 bezinteresownie angażuje się w pomoc innym, lub
 angażuje się w inne działania m in. związane z krzewieniem kultury, sztuki i historii
regionu,
czyli jest osobą poza stereotypem i uczy nas czegoś ważnego, robi coś niezwykłego,
o czym warto powiedzieć innym, i pokazuje, że warto działać z pasją.
Tytuł przyznawany jest wyłącznie za działania podejmowane w 2017 roku, przy
uwzględnieniu dotychczasowej działalności Kandydata.
2. Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu jest nadesłanie na adres
Organizatora Plebiscytu następujących dokumentów:



KARTY ZGŁOSZENIA, zawierającej dane Kandydata, dane podmiotu zgłaszającego
oraz uzasadnienie – szczegółowy opis działalności Kandydata za 2017 rok
wraz z krótką notką biograficzną, (wzór - Załącznik nr 1 do Regulaminu). Dodatkowo
załącznik nr 1 do Regulaminu powinien zostać złożony również w edytowalnej
wersji elektronicznej na płycie CD.
 REKOMENDACJI, zawierającej dane instytucji, o których mowa w ust. 5,
popierających kandydata (wzór - Załącznik nr 2 do Regulaminu).
 OŚWIADCZENIA KANDYDATA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w związku z udziałem w Plebiscycie (wzór - Załącznik nr 3
do Regulaminu).
3. Zgłoszenie należy wypełnić w sposób czytelny – np. komputerowo, maszynowo lub
pismem drukowanym.
4. Zgłoszeń kandydatów dokonują w szczególności:
 organizacje pozarządowe,
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 jednostki pomocy społecznej,
 instytucje kultury,
 administracja publiczna.
5. Dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.
W przypadku zgłaszania kandydatów przez osoby fizyczne są one zobowiązane do
wypełnienia załącznika nr 4. Brak wypełnionego formularza skutkuje brakiem możliwości
zgłoszenia kandydata. W przypadku nieformalnej grupy, oświadczenie powinien
przedłożyć każdy z jej członków.
6. Podmiot zgłaszający może wskazać więcej niż jednego kandydata. W takim przypadku
dla każdej zgłaszanej osoby należy wypełnić osobno każdy z wymaganych
formularzy.
7. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Organizatora Plebiscytu lub nadsyłać pocztą
na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rozpoczęciu Konkursu, zamieszczonym na
stronie www.rops.krakow.pl. (decyduje data wpływu do Organizatora Plebiscytu).
V. TERMINY

1.

Rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października 2018 r.

2.

Wyniki Plebiscytu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich
na stronie internetowej Organizatora Plebiscytu (www.rops.krakow.pl), na stronie
Województwa Małopolskiego (www.malopolska.pl).

Plebiscyt „Poza Stereotypem - Senior Roku 2017” wieńczyć będzie uroczysta Gala,
która odbędzie się w Krakowie w okresie do 31 października 2018 r.- o miejscu
i godzinie spotkania laureaci oraz podmioty zgłaszające zostaną powiadomieni.
Informacja ta zostanie także udostępniona na stronie internetowej Organizatora
Plebiscytu.

VI. OCENA ZGŁOSZONYCH KANDYDATUR
1.

Nadesłane zgłoszenia oceniać
Organizatora Plebiscytu.

będzie

Kapituła

Plebiscytu

powołana

2.

Kapitułę Plebiscytu tworzą wybrani przez Organizatora Plebiscytu przedstawiciele
organizacji seniorów oraz instytucji działających w środowisku osób starszych, a także
reprezentanci podmiotów patronujących inicjatywie.

3.

Członkostwo w Kapitule jest nieodpłatne.

4.

Kapituła wybierze Laureata/tkę, bądź dwóch/dwie Laureatów/tki, którzy otrzymają
tytuł „Poza Stereotypem – Senior Roku 2017”, w zależności od zgłoszonych
kandydatur.

5.

Dodatkowo Kapituła ma możliwość przyznania maksimum czterech honorowych
wyróżnień.

6.

Oceniając zgłoszenia, członkowie Kapituły Plebiscytu będą zwracać szczególną uwagę
na:
 spełnienie wymogów formalnych (opisanych powyżej, pkt IV),
 treść uzasadnienia – opis działalności kandydata w roku 2017,
 znaczenie zgłoszenia dla idei Plebiscytu.

7.

Od werdyktu Kapituły nie przysługuje odwołanie.

przez

VII. NAGRODY
1.
2.

Sylwetki osób nagrodzonych, jak i pozostałych kandydatów do tytułu będą promowane
w mediach.
Dla laureata/ów Plebiscytu, jak i osób wyróżnionych przewidziano nagrody rzeczowe.

VIII. INNE POSTANOWIENIA
1.

Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym (zał. nr 1 do Regulaminu) do
Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Senior Roku 2017” będą przetwarzane
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 32,
30-070 Kraków, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem Plebiscytu
a także, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, przez wymagany okres
archiwizowania dokumentów przez Administratora.

2.

Nadesłane zgłoszenia wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

3.

Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do publikowania treści zawartych
w nadesłanych zgłoszeniach (w tym dokonywania skrótów).

4.

Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu jest Formularz Karty Zgłoszenia.

5.

Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu jest Formularz Rekomendacji.

6.

Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu jest Formularz Oświadczenia Kandydata.

7.

Załącznikiem Nr 4 do Regulaminu jest Formularz Oświadczenia Osoby Zgłaszającej.

8.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

9.

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Plebiscytu.

10.

Regulamin wraz z w/w załącznikami można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki
Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, a także za pośrednictwem strony
internetowej Organizatora Plebiscytu– www.rops.krakow.pl

11.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki
Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, I p. – pokój 12, lub telefonicznie - tel.:
12/422-06-36 w. 21.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
XII Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem - Senior Roku 2017”

FORMULARZ KARTY ZGŁOSZENIA

KANDYDAT
Imię i nazwisko
Kandydata
Rok urodzenia
Kandydata
Adres Kandydata
(miejscowość, kod
pocztowy, ulica, nr
domu, nr lokalu)
Dane kontaktowe
Kandydata (nr telefonu,
adres e-mail)
PODMIOT ZGŁASZAJĄCY
PEŁNA NAZWA
PODMIOTU
ZGŁASZAJĄCEGO
Adres podmiotu
zgłaszającego
(miejscowość, kod
pocztowy, ulica,
nr domu)
Dane kontaktowe
podmiotu
zgłaszającego
(nr telefonu, adres
e-mail)
Osoba do kontaktu
(imię i nazwisko,
bezpośredni nr telefonu)
KRÓTKA NOTKA BIOGRAFICZNA KANDYDATA
Opis – maksymalnie
ok. 1 strony
maszynopisu/
rękopisu

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁALNOŚCI KANDYDATA
w 2017 r.
Wyłącznie działania podejmowane w roku 2017
Uzasadnienie
zgłoszenia
Kandydata
(opis – maksymalnie
2 strony maszynopisu/
rękopisu

Dodatkowe
informacje
(np. o otrzymanych
podobnych tytułach,
wyróżnieniach,
nagrodach,
odznaczeniach)


……………….………………………………………………
(Pieczęć podmiotu zgłaszającego)

……………………………………………………………………
(Podpis osoby występującej w imieniu podmiotu
zgłaszającego)

……………………………………………………
(miejscowość, data)

Załącznik nr 2 do Regulaminu
XII Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem - Senior Roku 2017”
FORMULARZ REKOMENDACJI
Imię i nazwisko Kandydata……………………………………………………………………………

Lp.

1

2

3

4

……

PEŁNA NAZWA
PODMIOTU
REKOMENDUJĄCEGO
KANDYDATA
/podmiot zgłaszający
nie wpisuje tu swoich
danych!/

Dane adresowe instytucji
rekomendującej
(miejscowość, kod pocztowy,
ulica,
nr domu, telefon kontaktowy)

Pieczęć
instytucji rekomendującej

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do
reprezentowania
instytucji rekomendującej

Podpis

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
XII Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem - Senior Roku 2017”

FORMULARZ OŚWIADCZENIA KANDYDATA

……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym
do XII Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Senior Roku 2017” przez Administratora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w celu przeprowadzenia Plebiscytu.

………………………………………….
(data i podpis)
Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że zgoda może zostać cofnięta
w dowolnym momencie poprzez przesłanie Administratorowi (na adres ROPS w Krakowie, ul.
Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres biuro@rops.krakow.pl)
oświadczenia o cofnięciu zgody.
……………………………………………
(data, podpis)

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków;
2. inspektorem ochrony danych (IOD) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie jest
Pan Tomasz Gniadek. Bezpośredni kontakt z IOD:
- osobiście: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska
00
00
32, 30-070 Kraków, w każdy poniedziałek w godz. od 9 do 14 .
- telefonicznie: (+48 12) 422 06 36 wew. 45,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl;
3. moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1
pkt a RODO) w celu przeprowadzenia XII Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Senior
Roku 2017”;
4. odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty, których uprawnienie do dostępu do ww.
danych wynika z obowiązujących przepisów, w tym organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli
nad realizacją zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;
5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenia
Plebiscytu, a także, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, przez wymagany okres
archiwizowania dokumentów przez Administratora;
6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, mam prawo:
1) dostępu do treści moich danych,
2) do sprostowania moich danych,
3) do żądania ograniczenia przetwarzania moich danych,
4) do przenoszenia moich danych,
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,
6) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych
odbywa się wyłącznie na podstawie mojej zgody, oraz

7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
7. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem udziału w Plebiscycie; konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Plebiscycie;
9. moje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie
podlegają profilowaniu.
10. moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

……………………………………..
(data i podpis)
Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wizerunku w publikacjach Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Krakowie oraz na stronie www.rops.krakow.pl, w materiałach związanych z Małopolskim
Plebiscytem „Poza Stereotypem – Senior Roku 2017’.
……………………………………..
(data i podpis)

Załącznik Nr 4 do Regulaminu
XII Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem - Senior Roku 2017”

FORMULARZ OŚWIADCZENIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko zgłaszającego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym
do XII Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Senior Roku 2017” przez Administratora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w celu przeprowadzenia Plebiscytu.

………………………………………….
(data i podpis)
Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że zgoda może zostać cofnięta
w dowolnym momencie poprzez przesłanie Administratorowi (na adres ROPS w Krakowie, ul.
Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres biuro@rops.krakow.pl)
oświadczenia o cofnięciu zgody.
……………………………………………
(data, podpis)

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków;
2. inspektorem ochrony danych (IOD) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie jest
Pan Tomasz Gniadek. Bezpośredni kontakt z IOD:
- osobiście: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska
00
00
32, 30-070 Kraków, w każdy poniedziałek w godz. od 9 do 14 .
- telefonicznie: (+48 12) 422 06 36 wew. 45,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl;
3. moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1
pkt a RODO) w celu przeprowadzenia XII Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Senior
Roku 2017”;
4. odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty, których uprawnienie do dostępu do ww.
danych wynika z obowiązujących przepisów, w tym organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli
nad realizacją zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;
5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenia
Plebiscytu, a także, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, przez wymagany okres
archiwizowania dokumentów przez Administratora;
6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, mam prawo:
1) dostępu do treści moich danych,
2) do sprostowania moich danych,
3) do żądania ograniczenia przetwarzania moich danych,
4) do przenoszenia moich danych,
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,
6) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych
odbywa się wyłącznie na podstawie mojej zgody, oraz
7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

7. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem dokonania zgłoszenia kandydata w
Plebiscycie; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zgłoszenia
kandydata w Plebiscycie;
9. moje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie
podlegają profilowaniu.
10. moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

……………………………………..
(data i podpis)

