Załącznik Nr 1
Zarządzenie nr PS-WR-063-8/18
z dnia 22 października 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU
„Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy moc pomagania”

I.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Konkurs „Małopolski Pracownik
Socjalny Roku 2018 – Mamy moc pomagania”. Konkurs organizowany jest na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
II.

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - jednostka
organizacyjna Województwa Małopolskiego, zwany w dalszej części Regulaminu
Organizatorem Konkursu.
III.

CELE KONKURSU

Celem tegorocznego Konkursu jest promowanie i nagradzanie aktywnych pracowników
socjalnych – Liderów współpracy, którzy w swojej pracy wyróżniają się na tle innych swoją
postawą, podejściem i odwagą w podejmowaniu wyzwań, w tym szczególnie dostrzegają
potrzebę budowania systemu wsparcia osoby znajdującej się w trudnej sytuacji,
w oparciu o kooperację służb, w szczególności spoza sektora pomocy społecznej.
Organizator realizując Konkurs, chce wzmocnić prestiż pracownika socjalnego oraz przyczynić
się do poprawy jego wizerunku. Konkurs ma także na celu inspirowanie służb pomocy
społecznej do działań opartych o kooperację międzysektorową.
IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA I KATEGORIE KONKURSU

1. Tytuł „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy moc pomagania” może otrzymać
osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na terenie Małopolski:
a) w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego,
b) w organizacji pozarządowej, której organy administracji rządowej lub samorządowej
zleciły realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
c) w placówce służby zdrowia,
d) w zakładzie karnym,
e) jednostce właściwej w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
f) klubie integracji społecznej,
g) centrum integracji społecznej,
h) innych instytucjach niż w/w, zatrudniających osoby na stanowisku pracownika
socjalnego.

1

2. W ramach konkursu tytuł „Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2018 - Mamy moc
pomagania” przyznany zostanie przede wszystkim za:








3.
4.

pozyskanie w swojej pracy jak największej liczby podmiotów współpracujących;
zorganizowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej w oparciu o usługi / formy wsparcia
wykraczające poza katalog świadczeń pieniężnych i niepieniężnych funkcjonujących na
gruncie ustawy o pomocy społecznej;
udzielanie osobie / rodzinie pomocy i wsparcia w oparciu o współpracę międzysektorową;
animowanie i realizację inicjatyw społecznych przy wykorzystaniu sieci współpracy;
podjęcie inicjatyw interdyscyplinarnych w obszarach nie wymaganych przepisami prawa, w
tym animacja i koordynacja pracy zespołów interdyscyplinarnych;
realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii
Europejskiej, opartych na szerokiej sieci współpracy;
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym;
Organizator dopuszcza możliwość przyznania honorowych wyróżnień.
Tytuł oraz wyróżnienia przyznawane są wyłącznie za działania podejmowane w latach 20142018.
V.

ZGŁOSZENIA

1. Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury do Konkursu jest nadesłanie na adres
Organizatora Konkursu KARTY ZGŁOSZENIA, poprawnie wypełnionej przez:
1) PRACODAWCĘ (załącznik nr 1 do Regulaminu) lub,
2) GRUPĘ WSPÓŁPRACOWNIKÓW (załącznik nr 2 do Regulaminu),
2. KARTA ZGŁOSZENIA zawiera dane Kandydata, dane podmiotu zgłaszającego/
współpracowników zgłaszających kandydata, uzasadnienie zgłoszenia Kandydata oraz
oświadczenie kandydata i osób zgłaszających.
3. Zgłoszenie należy wypełnić w sposób czytelny – np. komputerowo lub pismem drukowanym.
4. Zgłoszeń kandydatów mogą dokonać:
a) kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, lub
b) grupa co najmniej 3 współpracowników zatrudnionych w jednostce wymienionej w pkt.
IV.1. zatrudniającej Kandydata, którzy posiadają zgodę Pracodawcy na zgłoszenie.
5. W przypadku zgłaszania kandydatów przez współpracowników są oni zobowiązani do
wypełnienia formularza Oświadczenia, stanowiącego integralną część Karty Zgłoszenia. 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.
7. Zgłoszenia należy składać w siedzibie ROPS lub nadsyłać pocztą na adres (decyduje data
stempla pocztowego):
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
8. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa małopolskiego.
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VI. TERMINY
1.
2.

3.

Karty zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w terminie wskazanym w ogłoszeniu
o rozpoczęciu Konkursu, zamieszczonym na stronie www.rops.krakow.pl
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Konferencji, która odbędzie się w Krakowie. O dacie,
miejscu i godzinie spotkania podmioty zgłaszające oraz wszyscy zainteresowani zostaną
powiadomieni pisemnie. Informacja ta zostanie także udostępniona na stronie internetowej
organizatora Konkursu.
Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich na
stronie internetowej organizatora Konkursu, wskazanej w pkt 1.

VII. KAPITUŁA KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu.
Kapitułę Konkursu tworzą zaproszeni przez Organizatora specjaliści w dziedzinie pracy
socjalnej, a także reprezentanci podmiotów patronujących inicjatywie.
Członkowie Kapituły pełnią swą funkcję w okresie trwania Konkursu, od momentu powołania
Kapituły do dnia wyboru laureatów.
Członkostwo w Kapitule jest nieodpłatne.
Kapituła ma możliwość przyznania nagrody głównej oraz honorowych wyróżnień.
Oceniając zgłoszenia członkowie Kapituły Konkursu będą zwracać szczególną uwagę na:
 spełnienie wymogów formalnych,
 treść uzasadnienia – opis działalności kandydata.
Od werdyktu Kapituły nie przysługuje odwołanie.

VIII. NAGRODY
1. Dla laureata Konkursu, któremu zostanie przyznany tytuł „Pracownika Socjalnego 2018 Roku
- Mamy moc pomagania” przewidziano nagrodę finansową o wartości 1100,00 zł brutto*.
2. Dla osób, którym zostanie przyznane honorowe wyróżnienia przewiduje się możliwość
przyznania nagród finansowych o wartości max. 500,00 zł brutto*.
3. Sylwetki osoby/osób nagrodzonych będą promowane w mediach.
4. Organizator konkursu naliczy i odprowadzi podatek od wartości poszczególnych nagród
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
IX. INNE POSTANOWIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nadesłane zgłoszenia wraz z załącznikami przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania treści (w tym dokonywania w nich
skrótów) zawartych w nadesłanych zgłoszeniach.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
Regulamin wraz z w/w załącznikami dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej
organizatora – www.rops.krakow.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
w Krakowie, tel. 12 422 06 36.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy moc pomagania”

FORMULARZ KARTY ZGŁOSZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ
Zgłaszam Kandydata:

KANDYDAT
Imię i nazwisko

numer telefonu
adres e-mail

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

PEŁNA NAZWA PODMIOTU
ZGŁASZAJĄCEGO
adres podmiotu
zgłaszającego
(miejscowość, kod pocztowy,
ulica, nr domu)
dane kontaktowe podmiotu
zgłaszającego
(numer telefonu, adres
e-mail)
osoba do kontaktu
(imię i nazwisko, bezpośredni
numer telefonu)

ZATRUDNIENIE KANDYDATA W SYSTEMIE POMOCY
SPOŁECZNEJ
Krótki opis przebiegu
zatrudnienia w systemie
(m.in. staż pracy)

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY
NA STANOWISKU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

1)

Uzasadnienie
zgłoszenia
Kandydata (opis
– max. 1 strona
maszynopisu/
rękopisu)
w tym w zakresie
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pozyskanie w swojej pracy
jak największej liczby
podmiotów
współpracujących;
zorganizowanie wsparcia
dla klienta pomocy
społecznej w oparciu o
usługi / formy wsparcia
wykraczające poza katalog
świadczeń pieniężnych i
niepieniężnych
funkcjonujących na gruncie
ustawy o pomocy
społecznej;
udzielanie osobie / rodzinie
pomocy i wsparcia w
oparciu o współpracę
międzysektorową;
animowanie i realizację
inicjatyw społecznych przy
wykorzystaniu sieci
współpracy;
podjęcie inicjatyw
interdyscyplinarnych w
obszarach nie wymaganych
przepisami prawa, w tym
animacja i koordynacja
pracy zespołów
interdyscyplinarnych;
realizację projektów
finansowanych ze źródeł
zewnętrznych, w tym z
funduszy Unii Europejskiej,
opartych na szerokiej sieci
współpracy;
rozpowszechnianie
informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach
udzielania pomocy
w środowisku lokalnym;
inne

Potwierdzam znajomość Regulaminu Konkursu.
……………………………………………………

…………………………………

(Pieczęć podmiotu zgłaszającego)

(Miejscowość i data)

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

OŚWIADCZENIE KANDYDATA:
Wyrażam zgodę na kandydowanie w Konkursie „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018
– Mamy moc pomagania”.
……………………………………………………
(Miejscowość i data)

…………………………………
(Podpis Kandydata)
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FORMULARZ OŚWIADCZENIA KANDYDATA

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do
Konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy moc pomagania” przez Administratora –
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia
laureatów.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że zgoda może zostać cofnięta
w dowolnym momencie poprzez przesłanie Administratorowi (na adres: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres
biuro@rops.krakow.pl) oświadczenia o cofnięciu zgody.

………………………………………….
(podpis Kandydata)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w publikacjach Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, do celów związanych z Konkursem: „Małopolski Pracownik
Socjalny Roku 2018 – Mamy moc pomagania”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie,
filmy lub nagrania związane z Konkursem mogą być zamieszczone na stronie internetowej: Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie lub Województwa Małopolskiego oraz wykorzystane
w materiałach drukowanych.

……………………………………………
(data, podpis)

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

administratorem moich danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
z siedzibą: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków;
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl
moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 pkt
a RODO) w celu przeprowadzenia Konkursu: „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy
moc pomagania”, zwanego dalej Konkursem;
odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty, których uprawnienie do dostępu do ww. danych
wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją
zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a także podmioty przetwarzające
dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty
dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty świadczące usługi prawnicze oraz usługi pocztowe
lub kurierskie);
moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenia Konkursu
oraz okres wynikający z obowiązujących Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;
w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, mam prawo:
1) dostępu do treści Twoich danych,
2) do sprostowania Twoich danych,
3) do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
4) do przenoszenia Twoich danych,
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
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7.
8.
9.
10.

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

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

……………………………………..
(podpis Kandydata)
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FORMULARZ OŚWIADCZENIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
……………………………………………………………….
Imię i nazwisko zgłaszającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym
do Konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy moc pomagania” przez Administratora
– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w celu przeprowadzenia Konkursu
i wyłonienia laureatów.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że zgoda może zostać cofnięta
w dowolnym momencie poprzez przesłanie Administratorowi (na adres: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres
biuro@rops.krakow.pl) oświadczenia o cofnięciu zgody.
………………………………………….
(podpis zgłaszającego)
Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z
siedzibą: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 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 Konkursu: „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy
moc pomagania”, zwanego dalej Konkursem;
4. odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty, których uprawnienie do dostępu do ww. danych
wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją
zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a także podmioty przetwarzające
dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty
dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty świadczące usługi prawnicze oraz usługi pocztowe
lub kurierskie);
5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenia Konkursu
oraz okres wynikający z obowiązujących Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;
6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, mam prawo:
1) dostępu do treści Twoich danych,
2) do sprostowania Twoich danych,
3) do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
4) do przenoszenia Twoich danych,
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 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 Twojej 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 Konkursie; konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie;
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.
…….…………………………………
( miejscowość, data)

……………………………………..
(podpis osoby zgłaszającej)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy moc pomagania”

FORMULARZ KARTY ZGŁOSZENIA PRZEZ GRUPĘ WSPÓŁPRACOWNIKÓW
Zgłaszamy Kandydata

Dane kandydata:
a) Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………...
b) Adres e-mail:………………………………………………………………………………...........
c) Miejsce zatrudnienia:…………………………………………………………………………….
Adres instytucji……………………………………………………………………………...........

Dane osób współpracujących zgłaszających kandydata (min. 3
osoby):
a)
b)
c)
d)
e)

Imię i nazwisko:………………………………………
Imię i nazwisko:………………………………………
Imię i nazwisko:………………………………………
Imię i nazwisko:………………………………………
Imię i nazwisko:………………………………………

ZATRUDNIENIE KANDYDATA W SYSTEMIE POMOCY
SPOŁECZNEJ
Krótki opis przebiegu
zatrudnienia w systemie
(m.in. staż pracy)

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY
NA STANOWISKU PRACOWNIKA SOCJALNEGO
2)

Uzasadnienie
zgłoszenia
Kandydata (opis
– max. 1 strona
maszynopisu/
rękopisu)

w tym w zakresie
pozyskanie w swojej pracy
jak największej liczby
podmiotów
współpracujących
zorganizowanie wsparcia
dla klienta pomocy
społecznej w oparciu o
usługi / formy wsparcia
wykraczające poza katalog
świadczeń pieniężnych i
niepieniężnych
funkcjonujących na gruncie
ustawy o pomocy
społecznej
udzielanie osobie / rodzinie
pomocy i wsparcia w
oparciu o współpracę
międzysektorową
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animowanie i realizację
inicjatyw społecznych przy
wykorzystaniu sieci
współpracy;
podjęcie inicjatyw
interdyscyplinarnych w
obszarach nie wymaganych
przepisami prawa, w tym
animacja i koordynacja
pracy zespołów
interdyscyplinarnych
realizację projektów
finansowanych ze źródeł
zewnętrznych, w tym z
funduszy Unii Europejskiej,
opartych na szerokiej sieci
współpracy
rozpowszechnianie
informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach
udzielania pomocy
w środowisku lokalnym;
Inne

Potwierdzam znajomość Regulaminu Konkursu.
Czytelne podpisy grupy współpracowników zgłaszających Kandydata:
1.

……………………………………………………

2.

……………………………………………………

3.

……………………………………………………

4.

……………………………………………………

5.

……………………………………………………

6.

……………………………………………………

……………………………………………
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA:
Wyrażam zgodę na kandydowanie w Konkursie „Małopolski Pracownik Socjalny Roku
2018– Mamy moc pomagania”.
……………………………………………………
(Miejscowość i data)

…………………………………
(Podpis Kandydata)
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FORMULARZ OŚWIADCZENIA KANDYDATA
……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do
Konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy moc pomagania” przez Administratora –
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia
laureatów.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że zgoda może zostać cofnięta
w dowolnym momencie poprzez przesłanie Administratorowi (na adres: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres
biuro@rops.krakow.pl) oświadczenia o cofnięciu zgody.

………………………………………….
(podpis Kandydata)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w publikacjach Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, do celów związanych z Konkursem: „Małopolski Pracownik
Socjalny Roku 2018 – Mamy moc pomagania”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie,
filmy lub nagrania związane z Konkursem mogą być zamieszczone na stronie internetowej: Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie lub Województwa Małopolskiego oraz wykorzystane
w materiałach drukowanych.
……………………………………………
(data, podpis)

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z
siedzibą: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 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 Konkursu: „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy moc
pomagania”, zwanego dalej Konkursem;
4. odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty, których uprawnienie do dostępu do ww. danych
wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a także podmioty przetwarzające dane
osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty dostarczające
i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, podmioty świadczące usługi prawnicze oraz usługi pocztowe lub kurierskie);
5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenia Konkursu oraz
okres wynikający z obowiązujących Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie regulacji z
zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;
6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, mam prawo:
1) dostępu do treści Twoich danych,
2) do sprostowania Twoich danych,
3) do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
4) do przenoszenia Twoich danych,
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 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 Twojej zgody, oraz
7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
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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 Konkursie; konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie;
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.

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

……………………………………..
(podpis Kandydata)
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FORMULARZ OŚWIADCZENIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ*
……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko zgłaszającego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do
Konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy moc pomagania” przez Administratora –
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w celu przeprowadzenia Konkursu
i wyłonienia laureatów.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że zgoda może zostać cofnięta
w dowolnym momencie poprzez przesłanie Administratorowi (na adres: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres
biuro@rops.krakow.pl) oświadczenia o cofnięciu zgody.
………………………………………….
(podpis zgłaszającego)
Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z
siedzibą: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 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 Konkursu: „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2018 – Mamy moc
pomagania”, zwanego dalej Konkursem;
4. odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty, których uprawnienie do dostępu do ww. danych
wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a także podmioty przetwarzające dane
osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty dostarczające
i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, podmioty świadczące usługi prawnicze oraz usługi pocztowe lub kurierskie);
5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenia Konkursu oraz
okres wynikający z obowiązujących Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie regulacji z
zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;
6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, mam prawo:
1) dostępu do treści Twoich danych,
2) do sprostowania Twoich danych,
3) do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
4) do przenoszenia Twoich danych,
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 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 Twojej 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 Konkursie; konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie;
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.
……….…………………………………
( miejscowość, data)

……………………………………..
podpis osoby zgłaszającej)

* Formularz zobowiązane są wypełnić wszystkie osoby zgłaszające Kandydata do Konkursu, dla każdej
osoby zgłaszającej Kandydata osobno.
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