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Załącznik 1. do Zasad wpisywania przedsięwzięć do Kalendarza Wydarzeń Europejskiej Stolicy Młodzieży
Lublin 2023 - Wniosek o dodanie wydarzenia do Kalendarza Wydarzeń Europejskiej Stolicy Młodzieży Lu-
blin 2023 wraz z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i oświadczeniem o
zapoznaniu się z w/w klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

Imię i nazwisko zgłaszającej lub upoważnionej do jego/jej reprezentowania 

Adres zgłaszającej lub upoważnionej do jego/jej reprezentowania  

Telefon kontaktowy zgłaszającej lub upoważnionej do jego/jej reprezentowania 

Adres e-mail zgłaszającej lub upoważnionej do jego/jej reprezentowania 

Koordynatorka 
Grupy Roboczej
Europejskiej Stolicy Młodzieży

WNIOSEK O WPISANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
DO KALENDARZA 

EUROPEJSKIEJ STOLICY MŁODZIEŻY LUBLIN 2023 

1. Tytuł/nazwa przedsięwzięcia

     

2. Krótki opis przedsięwzięcia zgłaszanego do wpisania w Kalendarz (200 znaków).

         

a)  termin realizacji 

  -  
                  format: dd-mm-rrr – dd-mm-rrr

b)  miejsce/miejsca realizacji (adres/y)

c) organizator, współorganizatorzy (nazwa/imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe)
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d) grupa docelowa 
(liczba osób, wiek, płeć, liczba jeśli dotyczy: status - np. 20 os - uczniowie i uczennice SP nr 0, w wieku…)

        

3. Opis szczegółowy i uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia (powód, cel, efekty).
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4. Charakter wydarzenia (proszę zaznaczyć właściwe, możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi)

 sportowe     edukacyjne       kulturalne  

inny (jaki?) 
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5. Zasięg przedsięwzięcia (proszę zaznaczyć właściwe)

 lokalny         regionalny  ogólnopolski     mię-

dzynarodowy
6. Czy przedsięwzięcie jest ogólnodostępne? (proszę zaznaczyć właściwe)

tak    nie 
Jeżeli nie, jakie są kryteria uczestnictwa?  (np. uczniowie  SP nr 0)

7. Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny? (proszę zaznaczyć właściwe)

tak    nie 
Jeśli tak, jakie są koszty udziału i na co zostaną przeznaczone uzyskane środki?

8. Czy przedsięwzięcie jest współfinansowane z budżetu miasta Lublin? (proszę
zaznaczyć właściwe)

tak    nie 

9. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne (proszę zaznaczyć właściwe):

Ochrona środowiska jest jednym z głównych celów przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie ma poboczny, pozytywny wpływ na środowisko (np. ograniczenie zuży-

cia papieru)

Przedsięwzięcie jest neutralne dla środowiska (spełnia wymagane przepisy prawa, nie wiąże się

z ochroną środowiska – np. szkolenie)

Przedsięwzięcie ma negatywny wpływ na środowisko (jaki?) 

10. Jakie są planowane sposoby promocji przedsięwzięcia? 

Potwierdzam, że przedsięwzięcie: (proszę zaznaczyć właściwe, możliwe jest wybranie wielu odpowiedzi):
 jest zgodne z celami Europejskiej Stolicy Młodzieży opisanymi 

w § 1. ust. 1. niniejszych Zasad;
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 respektuje najważniejsze wartości europejskie, zgodnie z Art. 2
Traktatu o Unii
       Europejskiej tj.: poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demo-
krację, 
       równość, praworządność, poszanowanie praw człowieka, w tym praw 
       mniejszości;
 jest organizowane przez młodzież lub dedykowane dla osób w wieku 10-30 lat;
 gwarantuje równe traktowanie (w miarę potrzeb i możliwości tłumaczone na

       polski język migowy i/lub języki obce np. język angielski, ukraiński);
 przyjazne lub neutralne dla środowiska;
 nie promuje sprzedaży produktów/usług, firm komercyjnych, określonych partii

       politycznych czy grup wyznaniowych.

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO
I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposo-
bach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na w/w zasadach.

Lista załączników (proszę zaznaczyć właściwe):
 Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych wraz

ze zgodą na ich przetwarzanie* 
 Program przedsięwzięcia
 Logo organizatora
 Inne (jakie?):

*w przypadku, gdy we wniosku zamieszczono dane osobowe 

 ,dn.                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ..
Miejscowość i data                                                                               czytelny podpis osoby zgłaszającej 
                                                                                                                                                 lub upoważnionej do jego/jej reprezentowania
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   KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), informu-
jemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w związ-
ku ze złożeniem Wniosku w sprawie wpisania przedsięwzięcia do Kalendarza ESM Lublin 
2023 lub udzielenia bądź nieudzielenie zgody na wpisanie przedsięwzięcia do Kalendarza 
ESM Lublin 2023, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o 
ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adreso-
we: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres 
Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem wniosku w sprawie wpisania 
przedsięwzięcia do Kalendarza ESM Lublin 2023 lub udzielenia bądź nieudzielenie zgody na 
wpisania przedsięwzięcia do Kalendarza ESM Lublin 2023 będą przetwarzane w celu:

a) rozpatrzenia Wniosku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO),

b) umożliwienia Pani/Panu korzystania z opcji wpisania przedsięwzięcia do Kalendarza (pod-
stawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO),

c) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak np. rozpatrywanie wniosku, 
roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO),

d) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f)

RODO).

4. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzy-
stać:

a) przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku oraz przez czas na jaki została Pani/Panu 
przydzielona zgoda wpisanie przedsięwzięcia do Kalendarza bądź do czasu uzyskania decyzji
odmownej ws. wpisania przedsięwzięcia do Kalendarza (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) 
RODO),

b) przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO),

c) przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO), np. ze względów księgowych lub podatkowych,

d) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO).

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje 
niemożność rozpatrzenia Wniosku o wpisanie przedsięwzięcia do Kalendarza ESM Lublin 
2023 i niemożność wpisania przedsięwzięcia do Kalendarza ESM Lublin 2023. 

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy,
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
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7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania
danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
nie będą podlegać profilowaniu.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu

następujące prawa:

a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania 
ich kopii;

b. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 16 RODO;

c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 
RODO;

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach

określonych w art. 18 RODO;

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w 
przypadkach określonych w art. 21 RODO;

f. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w 
art. 20 RODO;

g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, 
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
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