WNIOSEK
o nadanie MEDALU PZF
„ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU PUBLIKACJI FILATELISTYCZNYCH”
Zgłaszam kandydaturę

…………………………………………….
Wpisać drukowanymi literami

członka koła PZF nr…………. w ………………………………., Okręg…………….……………………
do wyróżnienia Medalem PZF „ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU PUBLIKACJI FILATELISTYCZNYCH” za rok 20….
Zgłoszony kandydat jest (właściwe podkreślić)
a) autorem publikacji zwartych o charakterze badawczym z zakresu filatelistyki i historii
poczty polskiej, wykazanych w załączniku nr 1 do wniosku,
b) autorem wyróżniających się tekstów publicystycznych, upowszechniających wiedzę
filatelistyczną i popularyzujących filatelistykę, wykazanych w załączniku nr 1 do wniosku,
c) autorem programów radiowych, telewizyjnych i publikacji internetowych
popularyzujących filatelistykę, wykazanych w załączniku nr 1 do wniosku,
d) osobą z inwencją twórczą legitymującą się osiągnięciami w redagowaniu wydawnictw i
publikacji elektronicznych, wykazanych w załączniku nr 1x do wniosku.
Krótkie uzasadnienie wniosku:

Miejscowość i data

Podpis osoby zgłaszającej i funkcja

Potwierdzenie w imieniu okręgu

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki
1. Wykaz osiągnięć stanowiących podstawę wniosku.
2. Zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z postępowaniem o nadanie Medalu,
w szczególności na publikację jego danych osobowych w ogłoszeniu o laureatach Medalu.
3. Zgodę osoby zgłaszającej kandydaturę (bezpośrednio zgłaszającej) na przetwarzanie jego danych
osobowych w związku z postępowaniem o nadanie Medalu.
4. Główne publikacje stanowiące podstawę wniosku, zgodnie z par.7 pkt.2 Regulaminu Medalu PZF „ZA
ZASŁUGI DLA ROZWOJU PUBLIKACJI FILATELISTYCZNYCH”.

Załącznik nr 1
do Wniosku o nadanie Medalu PZF
„Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych”

Wykaz osiągnięć (wypełnić komputerowo)
Nazwisko i imię kandydata:…………………………………………………..
Wpisać drukowanymi literami

a. Książki
Lp

Autor(zy)
Nazwisko imię

Rok
wyd.

Tytuł

Wydawca

Liczba
stron

ISBN

Czasopismo/
Dziennik

Nr zeszytu

1.
2.
3.
4.

b. Artykuły
Lp

Autor(zy)
Nazwisko imię

Rok
wyd.

Tytuł opracowania

Strony od - do

1.
2.
3.
4.

c. 1. Audycje radiowe, telewizyjne
Lp

Autor(zy)
Nazwisko imię

Tytuł audycji

Forma
(wywiad/dyskusja/film/reportaż)

Miejsce emisji

Data emisji

1.
2.
3.
4.

c.2. Publikacje internetowe
Lp

Autor(zy)
Nazwisko imię

Tytuł publikacji

Adres (link)

1.
2.
3.
4.

Miejscowość i data

Podpis osoby zgłaszającej i funkcja

Data
publikacji

Załącznik nr 2
do Wniosku o nadanie Medalu PZF
„Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych”

Zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych, w związku z postępowaniem o
nadanie Medalu, w szczególności na publikację jego danych osobowych w ogłoszeniu o
laureatach Medalu

Nazwisko i imię kandydata:…………………………………………………..
Wpisać drukowanymi literami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW,
(administrator danych), i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam(em)
poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak
również prawie do wycofania zgody w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane w celach administracyjnych oraz informacyjnych, związanych
z działalnością organizacyjną PZF oraz propagowaniem filatelistyki.
Wyrażam zgodę ma opublikowanie moich danych osobowych i/lub fotografii w związku z procedurą nadania Medalu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związany z procedurą nadania Medalu.

Miejscowość i data

Podpis kandydata

Załącznik nr 3
do Wniosku o nadanie Medalu PZF
„Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych”

Zgoda osoby zgłaszającej kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych, w związku z
postępowaniem o nadanie Medalu, w szczególności na publikację jego danych osobowych w
ogłoszeniu o laureatach Medalu

Nazwisko i imię osoby zgłaszającej kandydata:…………………………………………………..
Wpisać drukowanymi literami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW,
(administrator danych), i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam(em)
poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak
również prawie do wycofania zgody w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane w celach administracyjnych oraz informacyjnych, związanych
z działalnością organizacyjną PZF oraz propagowaniem filatelistyki.
Wyrażam zgodę ma opublikowanie moich danych osobowych i/lub fotografii w związku z procedurą nadania Medalu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związany z procedurą nadania Medalu.

Miejscowość i data

Podpis osoby zgłaszającej kandydata

