
 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach 

 
1 

Data spotkania – wypełnia CKiS 

 
 

 
Konkurs „Małe Granty Kultury” – edycja V – 2020 

 

KARTA POMYSŁU 

 
 

1. Autor pomysłu / projektu 
 

nazwa / imię i nazwisko  
 

2. Forma prawna (zaznacz właściwe) 
 

 organizacja pozarządowa  grupa nieformalna  osoba fizyczna 

 
3. Adres i dane kontaktowe 

 

telefon  
e-mail  

 
4. Tytuł projektu 

 

 
 

5. Termin realizacji projektu 
 

od /dd-mm-rrrr/  od /dd-mm-rrrr/  

 
6. Opis pomysłu / projektu 

 
(cele, planowane działania, adresaci, miejsce realizacji, planowane wydatki – koszty, osoby zaangażowane  
w działania, zasoby rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji – własne wnioskodawcy i CKiS, 
dotychczasowe doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji projektów podobnego rodzaju, inne uwagi) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

7. Priorytety konkursu (jeden lub kilka), w który wpisują się planowane w projekcie działania. 
 

 upowszechnianie kultury poprzez przygotowanie i realizację wydarzeń artystycznych  
 

 edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży 
 

 wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej  
 

 upowszechnianie wartości patriotycznych oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej 

 

 
 

8. Podpisy  
 

  
pracownik CKiS wypełniający/a kartę autor pomysłu / projektu 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  
w celach organizacji Konkursu „Małe Granty Kultury” – edycja V – 2020 przez Centrum Kultury i Sztuki  
w Skierniewicach. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. 
Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych 
danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych  
w każdym czasie. 
 
Jednocześnie zapoznałem/am się z poniższą informacją: 
 
Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119/1 z 4.5.2016, 
informuję, że: 

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest instytucja kultury Centrum Kultury i Sztuki  
w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice. 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających  
z Konkursu „Małe Granty Kultury” – edycja V – 2020, na podstawie ait. 6 ust. I pkt c RODO, 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz w obowiązkowym 
okresie przechowywania dokumentacji związanej z publikacją wyników. 

4. Posiada Pan/Pani 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, przy czym cofniecie zgody uniemożliwia stronom 
kontynuację procedur konkursowych. 

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 
narusza przepis RODO, 

 
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym: ich nieprzekazanie 

spowoduje niemożność realizacji procedury konkursowej i związanych z nią prac. 
 
 
        
  
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

data i czytelny podpis, osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
 


