POTWIERDZENIE
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu stypendialnego w Programie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska
Nr 343/20 , z dnia 2020.09.25

Data: 2020.09.25
Miejscow osć: W arszaw a

Numer rejestru NCK

Data i pieczatka wpływu do NCK

............................................

............................................

DANE WNIOSKU
Program

Młoda Polska 2021

Nazwa instytucji

Narodow e Centrum Kultury

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Jan Kow alski

Numer telefonu

111111111

Email

adresmail@adres.pl

Projekt stypendialny

x

Przewidywany budżet zadania

60000.00

Wnioskowana kwota dofinansowania

50000.00

OŚWIADCZENIA I ZGODY
1.Przyjmuję do w iadomości, że w celu zrealizow ania w ymagań praw nych określonych w § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1, 2
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictw a Narodow ego z dnia 24 maja 2012 r. w spraw ie szczegółow ych w arunków i trybu
przyznaw ania stypendiów osobom zajmującym się tw órczością artystyczną, upow szechnianiem kultury i opieką nad zabytkami
oraz w ysokości tych stypendiów , informacje o przyznaniu stypendium poprzez podanie imienia, nazw iska oraz dziedziny
przyznanego stypendium opublikow ane zostaną na stronach internetow ych Ministerstw a i Narodow ego Centrum Kultury oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN.
2.Św iadomy/św iadoma odpow iedzialności karnej potw ierdzam praw dziw ość danych w pisanych w e w niosku i, w przypadku gdy
W nioskodaw ca jest małoletni - także danych Przedstaw iciela Ustaw ow ego/Opiekuna Praw nego.
3.Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu Programu Młoda Polska na 2021 r. i akceptuję w szystkie zaw arte w nim
postanow ienia. Dobrow olnie przystąpiłem/przystąpiłam do uczestnictw a w konkursie.
4.Ośw iadczam, że w szelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobow e udostępnione w zw iązku z konkursem są praw dziw e i nie
naruszają jakichkolw iek praw autorskich i osobistych.
5.Ośw iadczam, iż osoby trzecie, których dane osobow e zostały w ykorzystane w nadesłanym przeze mnie formularzu
zgłoszeniow ym oraz projekcie pracy, w yraziły zgodę na ich przetw arzanie i publikację. Jednocześnie ośw iadczam, że jestem osobą
upow ażnioną do złożenia niniejszego ośw iadczenia w imieniu osób, których dane osobow e zostały zaw arte w formularzu
zgłoszeniow ym.
6.Ośw iadczam, iż program stypendium nie jest w ykonyw any w ramach mojej pracy zaw odow ej, bądź innego w ykonyw anego
zlecenia.
7.Ośw iadczam, że złożona przeze mnie w konkursie koncepcja projektu stypendialnego jest projektem autorskim i zgodnie z moją
w iedzą nie została złożona przez innego w nioskodaw cę w tym konkursie.
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Ja niżej podpisany/a: na podstaw ie art. 81 ust. 1 ustaw y z dnia 4 lutego 1994 r. o praw ie autorskim i praw ach pokrew nych
ośw iadczam, że w yrażam zgodę na nieodpłatne, w ielokrotne rozpow szechnianie mojego w izerunku poprzez publikację zdjęć oraz
materiału audio i w ideo przez Narodow e Centrum Kultury na potrzeby realizacji promocji Konkursu Programu Młoda Polska, na
stronach w w w , w pow stałych publikacjach oraz za pośrednictw em w szelkich pozostałych mediów /kanałów dystrybucji informacji
tylko i w yłącznie w kontekście Konkursu Programu Młoda Polska. Jednocześnie ośw iadczam, że zdjęcia i materiały w ideo te nie
naruszają moich dóbr osobistych.
Niniejsza zgoda:
– n ie jest ograniczona czasow a ani terytorialne,
– dotyczy w szelkich zdjęć oraz materiałów w ideo z moim udziałem w ykonanych podczas działań zw iązanych z realizacją Konkursu
Programu Młoda Polska,
–  w izerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetw arzania obrazu, kadrow ania i kompozycji, bez
obow iązku akceptacji produktu końcow ego, lecz nie w formach obraźliw ych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym w szelkich roszczeń, w tym rów nież o w ynagrodzenie (istniejących i przyszłych) w zględem Narodow ego
Centrum Kultury z tytułu w ykorzystania mojego w izerunku na potrzeby jak w ośw iadczeniu.
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (dalej
ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), MKiDN oraz NCK informują, że:
1. administratorami danych osobowych zawartych we wniosku są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP z siedzibą w
Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 oraz Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13 ,
tel.: 22 21 00 100
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego : abi@mkidn.gov.pl, kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@nck.pl.
3. dane osobowe przetwarzane są:
a. w przypadku osób zgłaszających się do konkursu - w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu Stypendialnego
MKiDN „Młoda Polska”
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie danych określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów
osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości
tych stypendiów);
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w zakresie danych wykraczających poza dane określone w rozporządzeniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad
zabytkami oraz wysokości tych stypendiów);
b. w przypadku laureatów wyłonionych w konkursie - w celu umożliwienia realizacji Stypendium przyznanego w ramach
Konkursu Stypendialnego MKiDN „Młoda Polska” w tym m.in. podpisania i rozliczenia umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO;
c. w przypadku laureatów wyłonionych w konkursie - w celu umożliwienia realizacji celu programu Konkursu Stypendialnego
MKiDN „Młoda Polska” tj. upowszechniania kultury poprzez wspieranie artystów wykazujących się wybitnymi osiągnięciami w
reprezentowanych dziedzinach - w szczególności poprzez publikację danych w sieci Internet bądź publikację drukiem przez
NCK lub Organizatora w formie prezentacji bądź krótkich biogramów laureatów Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego
na rzecz administratorów, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie administratorów, a także podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Dane osobowe przetwarzane będą:
a. przez cały okres realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu Stypendialnego MKiDN
„Młoda Polska”;
b. w przypadku laureatów wyłonionych w konkursie - przez cały okres realizacji Stypendiów – a po ich zakończeniu w celu
obowiązkowej archiwizacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
c. w przypadku laureatów wyłonionych w konkursie - przez cały okres realizacji celu programu Konkursu Stypendialnego MKiDN
„Młoda Polska” tj. upowszechniania kultury.
6. W przypadkach określonych w przepisach RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i
ich sprostowania.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. W sprawach spornych wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie Stypendialnym MKiDN „Młoda Polska” jest wymogiem umownym,
umożliwiającym realizację zadania.
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UWAGA! Przed wysłaniem/osobistym dostarczeniem do NCK Potwierdzenia złożenia aplikacji należy złożyć własnoręczny podpis na
wydruku Potwierdzenia w rubryce ”Podpis Wnioskodawcy” w powyższej tabeli.
Brak podpisu Wnioskodawcy na Potwierdzeniu Złożenia Aplikacji wysłanym/dostarczonym do NCK stanowi błąd formalny i skutkuje
odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.
Objaśnienia
1) W przypadku gdy w nioskodaw ca jest małoletni
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