
 

 
 
 
 

Organizatorzy: 

                  
 

Osoba zgłaszana do tytułu Dyrektor Roku 2019 

IMIĘ I NAZWISKO  

STANOWISKO  

NAZWA I ADRES INSTYTUCJI/ZAKŁADU PRACY  

Uzasadnienie kandydatury (można rozpisać jako załącznik) 

OPIS WPROWADZONYCH ROZWIĄZAŃ 
ORGANIZACYJNYCH, TECHNICZNYCH ORAZ 

TECHNOLOGICZNYCH 

 

 

 
 

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE 
 

 

ROZSZERZENIE RYNKU USŁUG  

INNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o osiągnięciach kandydata 

POSIADANE CERTYFIKATY, ZNAKI JAKOŚCI, PATENTY 
(NAZWA I ROK UZYSKANIA) 

 
 

  

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 
KONKURS O TYTUŁ DYREKTORA ROKU 2019 

ZAKŁADÓW OCZYSZCZANIA MIAST 
 
 

 



 

POSIADANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA (NAZWA I 
ROK UZYSKANIA) 

 
 

INNE OSIĄGNIĘCIA 
  

STAŻ PRACY W BRANŻY 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

STAŻ PRACY NA STANOWISKU 
KIEROWNICZYM W 

PRZEDSIĘBIORSTWACH 
OCZYSZCZANIA MIAST 

 

Informacje o osobie zgłaszającej 

Imię i nazwisko  

Nazwa i adres firmy  

Firma jest członkiem: □KFDZOM     □KIGO     □PIGO     □ZPGO     □inne (jakie)…………… 

Telefon  

e-mail  

*do wniosku można dołączyć inne formy dokumentujące pracę i dokonania kandydata: fotografie, artykuły prasowe, kopie 
certyfikatów, świadectw, patentów. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ABRYS z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dalekiej 33. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;  
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa 
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  
 

OŚWIADCZENIA 
 

 Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym.  
 Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

 
 



 

ZGODY 
 

 Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez 
Organizatora konkursu. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu 
oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych 
osobowych jest firma ABRYS. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 
realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego 
jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez 
Organizatora, Współorganizatorów i Partnerów na potrzeby konkursu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

 
 
 
 
 
 

            ……………………..                                            ..……………………                                      …………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                   PIECZĘC FIRMY      PODPIS KANDYDATA 

 
 

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: 
Biuro Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast  

ul. Działkowa 37 B/2 65-767 Zielona Góra,  tel. 696 819 247, biuro@forum-dyrektorow.pl 
 www.forum-dyrektorow.pl,  www.abrys.pl. 
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