FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Konkurs Liderów Ochrony Zdrowia 2019

Termin nadsyłania wniosków: 11 luty 2019 r.
Wypełniony formularz wyślij na adres: lider2019@osoz.pl
Akceptowane formaty dokumentu: WORD/PDF (poza skanami)
Organizator nie pobiera opłat tytułem udziału w Konkursu.
1. PROSZĘ WYBRAĆ KATEGORIĘ ZGŁOSZENIA
(maksymalnie dwie kategorie dla jednego wniosku)

 Innowacyjne Pomysły
 Promocja Zdrowia i Profilaktyka
 Skuteczne Zarządzanie
 Działalność na Rzecz Pacjenta
 Lider Farmacji
2. DANE KANDYDATA
Imię i nazwisko lub nazwa
placówki, organizacji*
Adres miejsca pracy
lub placówki*

Nr telefonu kontaktowego*
Adres e-mail*
Strona www
3.

DANE KONTAKTOWE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko*
Miejsce pracy

Nr telefonu
kontaktowego*
Adres e-mail*

* dane niezbędne do przyjęcia wniosku
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4. ZGŁOSZENIE
 Osoby

 Projektu

 Placówki

5. PROSIMY OPISAĆ ZGŁOSZENIE

 Organizacji

 Inne: ……………………………………………………

(nie więcej niż 1 strona tekstu)
ZGŁOSZENIE DOTYCZY:
OPIS OSIĄGNIĘĆ:

str. 2

6. 5 KLUCZOWYCH ARGUMENTÓW UZASADNIAJĄCYCH WNIOSEK
1.
2.
3.
4.
5.

7. CERTYFIKATY / DYPLOMY / WYRÓŻNIENIA ORAZ INNE NAGRODY OTRZYMANE
DOTYCHCZAS PRZEZ WNIOSKODAWCĘ (jeżeli dotyczy)

KLAUZULA DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.

3.

Administratorem danych w stosunku do danych osobowych kandydata oraz zgłaszającego, jeśli jest nim osoba trzecia w
postaci: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania/siedziby, wizerunku oraz innych danych wskazanych w zgłoszeniu
konkursowym oraz dołączonej do niego dokumentacji, jest Organizator.
W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, Organizator udostępnił serwis
informacyjny pod adresem: www.kamsoft.pl/daneosobowe. Nadto, Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe
w celach związanych z przeprowadzeniem przez Organizatora Konkursu „Liderzy Ochrony Zdrowia”. Podstawą prawną
przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6
ust.1 lit. f RODO). Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wyżej celów przetwarzania, nie
dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami
danych będą członkowie Kapituły Konkursowej, wskazani we wcześniejszych postanowieniach Regulaminu. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału Konkursu „Liderzy Ochrony Zdrowia”.
W przypadku, gdy zgłoszenie kandydata do Konkursu następuje przez osobę trzecią, osoba ta jest upoważniona do
podania danych osobowych kandydata oraz zobowiązuje się do poinformowania – o powyższej treści obowiązku
informacyjnego – kandydata, którego dane zostały podane w ramach zgłoszenia konkursowego.

Data i podpis

Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są przede wszystkim informacje zawarte w niniejszym Formularzu
Zgłoszenia. Wszelkie załączniki przesłane przez Zgłaszającego mają charakter uzupełniający.

Wypełniony formularz należy przesłać e-mailem: lider2019@osoz.pl
Gala Liderów Ochrony Zdrowia odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. (Katowice)

W/w dane są poufne i będą wykorzystywane tylko do celu realizacji procedury konkursowej.
Szczegółowych informacji ma temat Konkursu udziela Komitet Organizacyjny Konkursu LIDERÓW OCHRONY
ZDROWIA pod adresem e-mail: lider2019@osoz.pl
Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: www.osoz.pl/lider2019 (zakładka POBIERZ)
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