
 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY RYNKU PRACY  

I.  DANE PODMIOTU ZGŁOSZONEGO DO NAGRODY  

 

1. Nazwa jednostki: 

______________________________________________________ 

 

2. Siedziba: 

______________________________________________________ 

 
3. *Liczba zatrudnionych pracowników  

______________________________________________________ 

 
4. Forma prawna podmiotu: 

______________________________________________________ 

 
*pracownik w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy. Stan zatrudnienia 

l iczony na dzień składania wniosku uczestnictwa w konkursie.  

 
II. KATEGORIA NAGRODY* 

 

 

a) MAŁOPOLSKI PRACODAWCA WSPIERAJĄCY ROZWÓJ 

PRACOWNIKÓW  

b) MAŁOPOLSKI PRACODAWCA PRZYJAZNY RODZINIE  

 

*proszę zakreślić kategorię nagrody  

 
III. OPIS DZIAŁALNOŚCI (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami)  

 

 

 
IV. UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA DO NAGRODY  (maksymalnie 2000 

znaków ze spacjami)  



 

 

(ze wskazaniem szczególnych zasług dla Województwa 
Małopolskiego)  
 

 

 

 
V. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT PRACODAWCY ZGŁASZANEGO 

W KATEGORII MAŁOPOLSKI PRACODAWCA WSPIERAJĄCY ROZWÓJ 
PRACOWNIKÓW 

 



 

 

Liczba pracowników, którzy w ciągu 

ostatnich dwóch lat uczestniczyl i  w 

różnych formach podnoszenia 

kwalif ikacji (w formie 

szkoleń/kursów/studiów) za 

pieniądze pochodzące ze środków 

własnych pracodawcy .  

 

Liczba pracowników, którzy w ciągu 

ostatnich dwóch lat uczestniczyl i  w 

różnych formach podnoszenia 

kwalif ikacji (w formie 

szkoleń/kursów/studiów) za 

pieniądze pochodzące ze środków 

publicznych np. Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego?  

 

Czy pracodawca korzysta z 

możliwości otrzymania bonów na 

szkolenia dla pracowników, 

dostępnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego?* 

 

Czy pracodawca korzysta ze 

szkoleń/kursów/studiów 

realizowanych przez instytucje ze 

znakiem jakości?* 

 

Czy pracodawca realizuje inne 

inicjatywy wspierające rozwój 

zawodowy pracowników, jakie?* 

 

Czy pracodawca zatrudnia obywateli  

Ukrainy? 

 

Liczba pracowników pracujących w 

f irmie co najmniej dwa lata  

 

Czy pracodawca realizuje program 

adaptacyjny dla nowych 

pracowników?* 

 

Czy pracodawca realizuje inic jatywy 

zapewniające pracownikom 

stabilność zatrudnienia, jakie?* 

 

* W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie wnioskodawca jest 
zobowiązany opisać podejmowane działania  w części IV  wniosku pt. 
Uzasadnienie zgłoszenia do nagrody .  
 



 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT PRACODAWCY 
ZGŁASZANEGO W KATEGORII MAŁOPOLSKI PRACODAWCA 
PRZYJAZNY RODZINIE* 

 

Czy pracodawca stosuje elastyczne 
formy zatrudnienia (np. praca w 
niepełnym wymiarze; praca w 
elastycznych godzinach; praca w 
domu; telepraca; zadaniowy czas 
pracy)? 

 

Czy pracodawca stosuje zmianowy 

czas pracy uwzględniający sytuację 

rodzinną pracowników?  

 

Czy pracodawca zapewnia 
możliwość stopniowego powrotu do 
pracy po urlopie macierzyńskim 
poprzez możliwość zmniejszenia 
wymiaru czasu pracy? 

 

Czy pracodawca prowadzi 

przyzakładowy żłobek lub 

przedszkole dla dzieci?  

 

Czy pracodawca dofinansowuje 

opiekę nad dzieckiem pracownika 

sprawowaną przez nianię/ w żłobku/ 

przedszkolu lub w innej formie 

opieki? 

 

Czy pracodawca organizuje 

przestrzeń w miejscu pracy 

stworzoną z myślą  

o rodzicach (np. pokój dla karmiącej 

matki, pokój do wykonywania pracy 

połączonej z opieką nad dzieckiem)?  

 

Czy pracodawca zapewnia 

pracownikom bony pieniężne lub 

paczki okolicznościowe?  

 

Czy pracodawca dofinansowuje 

wypoczynek dzieci pracownika i/ lub 

wypoczynek pracownika? 

 

Czy pracodawca zapewnia inne 

wsparcie f inansowane z 

wyłączeniem środków ZFŚS?  

 

Czy pracodawca zapewnia 

dodatkową opiekę medyczną 

pracowników i ich rodzin?  

 

Czy pracodawca dofinansowuje 

aktywność rekreacyjno -sportową 
 



 

 

i / lub kulturalną  pracowników i ich 

rodzin? 

Czy pracodawca wprowadza inne 

rozwiązania na rzecz ułatwiania 

pracownikom godzenia życia 

zawodowego z rodzinnym (np. 

podejmowanie działań na rzecz osób 

zależnych w rodzinie, wprowadzanie 

rozwiązań związanych z 

wystąpieniem szczególnych 

okoliczności  dotyczących 

charakteru wykonywanej pracy bądź 

zdarzeniami zewnętrznymi , w 

szczególności związanymi z konfliktem 

zbrojnym na Ukrainie)? 

 

* W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z pytań 
zawartych w tabeli wnioskodawca jest zobowiązany opisać podejmowane 
działania  w części IV wniosku pt. Uzasadnienie zgłoszenia do nagrody .  
  



 

 

 
VII. DODATKOWE UWAGI (maksymalnie 500 znaków ze spacjami)  

 

 

 
Oświadczam, że:  
1) Informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe oraz 

zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  
2) Zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego zapisy.  
 

VIII. PODMIOT ZGŁASZAJĄCY  
 

Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu  

Zgłaszającego______________________________________________
_ 
 
Data ________________Podpis ________________________________ 
 
 
Pieczęć __________________ 
 

 
  



 

 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO NAGRODY 
 
……………………………………………………………………………………………  

 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania  pracodawcy  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we 

wniosku o przyznanie Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2023 w kategori i  

Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników przez 

Administratora –  Wojewódzki Urząd Pracy  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: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na 
Stawach 1, 30-107 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: 
promocja@wup-krakow.pl) oświadczenia o cofnięciu zgody.   

….………………………………………….  

(data i podpis)  

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w 
publikacjach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie do celów związanych z 
Konkursem Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023 . Wyrażenie zgody jest 
jednoznaczne z tym, że fotograf ie, f i lmy lub nagrania związane z 
Konkursem mogą być opublikowane na stronach internetowych i profilach na 
portalu Facebook  administrowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Krakowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i 
Województwo Małopolskie, a także wykorzystane w materiałach 
drukowanych m.in. plakat, ulotka, kalendarz. 

………………………………………………  

(data i podpis)  
 

  



 

 

Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie nieodpłatnie dostarczonych przeze 
mnie fotograf i i w celu prezentacji  mojej f irmy w trakcie ogłoszenia wyników 
Konkursu podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb 
Zatrudnienia.  
Jednocześnie oświadczam, że :  

- udostępnione przeze mnie fotograf ie nie naruszają żadnych praw osób 

trzecich, w tym praw autorskich oraz że posiadam zgody osób widocznych 

na zdjęciach na publikację ich wizerunku , 

- zdjęcia, o których mowa, są samodzielnymi i oryginalnymi utworami w 

rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ,  

- upoważniam  Organizatora Konkursu do korzystania ze zdjęć poprzez:  

1) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach,  

2) zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, 

elektronicznymi,  

3) wprowadzanie do pamięci komputera,  

4) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej w tym 

sieci Internet (Intranet) lub podobnej,  

5) nadawanie za pośrednictwem satel ity,  

6) udostępnianie, odtwarzanie, wystawianie i wyświet lanie, a także 

publiczne udostępnianie  utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

7) rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju mediach,  

8) wprowadzanie do obrotu i dystrybucji ,  

9) wykorzystanie na innych polach eksploatacj i wynikających z 

przeznaczenia i  charakteru utworów,  

10) sporządzanie kopii i opracowań utworów dowolną techniką, ich 

zwielokrotnianie i  wprowadzan ie do obrotu w całości lub w części,  

11) sporządzanie materiałów na podstawie utworów oraz 

wprowadzanie do obrotu.  

 

W chwil i przekazania utworów Organizatorowi Konkursu upoważniam go 

do korzystania ze zdjęć do 31.12.2023 r. i bez ograniczeń terytorialnych 

oraz przenoszę na niego prawo zezwolenia na wykonanie zależnych praw 

autorskich do tych utworów.  

Wyrażam zgodę na  udostępnienie utworu publiczności.  

Wyrażam nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Organizatora 

Konkursu wszelkich zmian i modyfikacj i w przekazanych utworach –  

zdjęciach i w tym zakresie zobowiązuję  się nie korzystać z 

przysługujących autorskich praw osobistych do tych utworów, w tym w 

szczególności do prawa nadzoru nad korzystaniem z tych utworów oraz 

nienaruszalności ich treści i formy.  

Gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem 

utworów,  o których mowa  powyżej ,  nie uchylę  się od niezwłocznego 

przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpię  przeciwko takim 



 

 

roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoję  wszelkie 

uzasadnione roszczenia. 

…….…………………………………  

(data, podpis)  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie z siedzibą: pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków;  

2. Administrator wyznaczy ł Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
się skontaktować poprzez email: ochronadanych@wup -krakow.pl,  
telefonicznie pod numerem 12 619 84 47  lub pisząc na adres siedziby 
Urzędu;  

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej 
przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 l it . a RODO) w celu przeprowadzenia 
Konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy  2023; 

4. odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zaangażowane w 
przeprowadzenie Konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy 20 23 i 
wyłonienie laureatów , 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, hostingowe lub kurierskie);  

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Wojewódzki  Urząd 
Pracy w Krakowie przez okres wymagany do przeprowadzenia 
Konkursu, a także okres wynikający z obowiązujących  
w tej jednostce regulacj i z zakresu postępowania z materiałami 
archiwalnymi i inną dokumentacją; po tym okresie zostaną przekazane 
do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście ;  

6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności 
RODO, masz prawo: 
1) dostępu do treści danych,  
2) do sprostowania danych,  
3) do żądania ograniczenia przetwarzania danych,  
4) do przenoszenia danych,  
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 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 dan ych odbywa się 
wyłącznie na podstawie zgody,  

7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);  
7. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 
przepisy RODO; 



 

 

8. podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem udziału w 
Konkursie; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości udziału w Konkursie;  

9. Twoje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają prof ilowan iu.  

10. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza 
Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym.  

  



 

 

Załącznik nr 3 
do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 
 

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

Imię i nazwisko zgłaszającego  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we 

wniosku o przyznanie Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 20 23 w kategori i 

Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników przez 

Administratora –  Wojewódzki Urząd Pracy 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 przes łanie 
Administratorowi (na adres:  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na 
Stawach 1, 30-107 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: 
promocja@wup-krakow.pl) oświadczenia o cofnięciu zgody.   

……………………………………………  

(data, podpis)  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie z siedzibą: pl. Na Stawach 1, 30 -107 Kraków;  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych :, z którym można 
się skontaktować poprzez email:  ochronadanych@wup -krakow.pl,  
telefonicznie pod numerem 12 619 84 47  lub pisząc na adres siedziby 
Urzędu;  

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie wyrażonej przez  
Ciebie zgody (art.  6 ust. 1 l it . a RODO) w celu przeprowadzenia 
Konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023; 

4. odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zaangażowane w 
przeprowadzenie Konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy 20 23 i 
wyłonienie laureatów, a także podmioty przetwarza jące 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, hostingowe lub kurierskie);  

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie przez okres wymagany do  przeprowadzenia 
Konkursu, a także okres wynikający z obowiązujących  
w tej jednostce regulacj i z zakresu postępowania z materiałami 
archiwalnymi i inną dokumentacją; po tym okresie zostaną przekazane 
do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście ;  

6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności 
RODO, masz prawo: 

1) dostępu do treści danych,  
2) do sprostowania danych,  
3) do żądania ograniczenia przetwarzania danych,  
4) do przenoszenia danych,  
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 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 zgody,  

7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);  
7. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli  przetwarzanie moich danych osobowych narusza 
przepisy RODO; 

8. podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem udziału w 
Konkursie; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości udziału w Konkursie;  

9. Twoje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają prof ilowaniu.  

10. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza 
Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym.  

  



 

 

Załącznik nr 4  
do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO NAGRODY 
 

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

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania pracodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we 

wniosku o przyznanie Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 20 23 w kategori i  

Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 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.   

…..…………………… ..………………….  

(data i podpis)  

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku                    
w publikacjach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 
oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie do celów związanych                   
z Konkursem Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023 . Wyrażenie zgody 
jest jednoznaczne z tym, że fotograf ie, f i lmy lub nagrania związane                   
z Konkursem mogą być opublikowane na stronach internetowych  i profilach 
na portalu Facebook administrowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie  oraz  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,                   
i  Województwo Małopolskie, a także wykorzystane w materiałach 
drukowanych m.in. plakat, ulotka, kalendarz.  
 

……………………… . .……………………  

(data, podpis)  

  



 

 

Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Krakowie nieodpłatnie dostarczonych przeze mnie fotograf ii  

w celu prezentacji  mojej f irmy w trakcie ogłoszenia wyników Konkursu 

podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia.  

Jednocześnie oświadczam, że;  

- udostępnione przeze mnie fotograf ie nie naruszają żadnych praw osób 

trzecich, w tym praw autorskich oraz że posiadam zgody osób widocznych 

na zdjęciach na publikację ich wizerunku.  

- zdjęcia, o których mowa, są samodzielnymi i oryginalnymi utworami w 

rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Upoważniam  Organizatora Konkursu do korzystania ze zdjęć poprzez:  

1) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach,  

2) zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, 

elektronicznymi,  

3) wprowadzanie do pamięci komputera,  

4) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej w tym 

sieci Internet (Intranet) lub podobnej,  

5) nadawanie za pośrednictwem satel ity,  

6) udostępnianie, odtwarzanie, wystawianie i wyświet lanie, a także 

publiczne udostępnianie  utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

7) rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju mediach,  

8) wprowadzanie do obrotu i dystrybucji ,  

9) wykorzystanie na innych polach eksploatacj i wynikających z 

przeznaczenia i  charakteru utworów,  

10) sporządzanie kopii i opracowań utworów dowolną techniką, ich 

zwielokrotnianie i  wprowadzanie do obrotu w całości lub w części,  

11) sporządzanie materiałów na podstawie utworów oraz 

wprowadzanie do obrotu.  

 

W chwil i przekazania utworów Organizatorowi Konkursu upoważniam go 

do korzystania ze zdjęć do 31.12.2023 r. i bez ograniczeń terytorialnych 

oraz przenoszę na niego prawo zezwolenia na wykonanie zależnych praw 

autorskich do tych utworów.  

Wyrażam zgodę na udostępnienie utworu publiczności.  

Wyrażam nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Organizatora 

Konkursu wszelkich zmian i modyfikacj i w przekazanych utworach –  

zdjęciach i w tym zakresie zobowiązuję się nie korzystać z 

przysługujących autorskich praw osobistych do tych utworów, w tym w 

szczególności do prawa nadzoru nad korzystaniem z tych utworów oraz 

nienaruszalności ich treści i formy.  

Gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem 

utworów, o których mowa  powyżej, nie uchylę się od niezwłocznego 

przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpię przeciwko takim 



 

 

roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoję wszelkie 

uzasadnione roszczenia.  

……..………………………………………  
(data, podpis)  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich 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. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej 
przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 l it . a RODO) w celu przeprowadzenia 
Konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy  2023; 

4. odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zaangażowane w  
przeprowadzenie Konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy 20 23 i 
wyłonienie laureatów, 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, 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 , hostingowe lub 
kurierskie);  

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie przez okres wymagany do 
przeprowadzenia Konkursu, a także okres wynikający z obowiązujących 
w tej jednostce regulacj i z zakresu postępowania z materiałami 
archiwalnymi i inną dokumentacją; po tym okresie zostaną przekazane 
do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście ;  

6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności 
RODO, masz prawo: 
1) dostępu do treści danych,  
2) do sprostowania danych,  
3) do żądania ograniczenia przetwarzania danych,  
4) do przenoszenia danych,  
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 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 zgody,  

7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);  



 

 

7. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO; 

8. podanie przeze Ciebie danych osobowych jest warunkiem udziału w 
Konkursie ; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości udziału w Konkursie; 

9. Twoje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają prof ilowaniu.  

10. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza 
Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym.  

  



 

 

Załącznik nr 5 
do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we 

wniosku o przyznanie Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 20 23 w kategori i 

Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 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.   

………………………………………………  
(data, podpis)  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich 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. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez  
Ciebie zgody (art.  6 ust. 1 l it . a RODO) w celu przeprowadzenia 
Konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy  2023; 

4. odbiorcą  Twoich danych osobowych będą podmioty zaangażowane w 
przeprowadzenie Konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy 20 23 i 
wyłonienie laureatów, 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, 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 , hostingowe lub 
kurierskie);  

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie przez okres wymagany do 
przeprowadzenia Konkursu, a także okres wynikający z obowiązujących 
w tej jednostce regulacj i z zakresu postępowania z materiałami 
archiwalnymi i inną dokumentacją; po tym okresie zostaną przekazane 
do Archiwum Państwowego,  gdzie będą przetwarzane wieczyście ;  

6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności 
RODO, masz prawo: 

1) dostępu do treści danych,  
2) do sprostowania danych,  
3) do żądania ograniczenia przetwarzania danych,  
4) do przenoszenia danych,  
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 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 zgody,  

7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);  
7. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 
przepisy RODO; 

8. podanie przeze Ciebie danych osobowych jest warunkiem udziału w 
Konkursie; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości udziału w Konkursie;  

9. Twoje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają prof ilowaniu.  

10. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza 
Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym.  
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