
Załącznik Nr1 do Uchwały 

Nr VI/56/2019 Rady Powiatu 

w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r. 

 

WNIOSEK 

 

o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego” 

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko kandydata …………………………………………………………. 

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

2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………… 

……………………… ……………………………………………………………………...... 

3. Obywatelstwo…………………………………………………………………………………. 

4. Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………………. 

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

5. Prezentacja zawodowej i społecznej działalności kandydata (przebieg kariery zawodowej, 

wykaz stanowisk lub pełnionych funkcji, osiągnięcia, posiadane odznaczenia)………………. 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Uzasadnienie wniosku (szczegółowa charakterystyka dokonań kandydata uzasadniająca 

nadanie tytułu):………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………



…..………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………..…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

Pieczęć wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Data i własnoręczne podpis/y/ wnioskodawcy/ów/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażenie woli kandydata: 

 na wszczęcie procedury nadania Tytułu 

 

……………………………………………………. 

(data i podpis zgłaszanego kandydata, jeśli dotyczy) 

 

 



 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust 2 lit a1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO)  wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwykłych oraz 1 danych osobowych 

szczególnych kategorii* w zakresie: 

……………………………………………………………………………………........…  

przez Administratora…-    Starostę Lubaczowskiego……..………............................................. 

w celu………………………………………………………………….……………….. 

Ponadto oświadczam, ze zostałem poinformowany, iż w dowolnym momencie przysługuje mi 

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

 

data……………………….. 

czytelny podpis……………………. 

 
*Dane szczególnych kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane 

dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej  
1 niepotrzebne skreślić  

Informacja o prawie cofnięcia zgody 

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 


