ZARZĄDZENIE Nr 286/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmian Regulaminu XII edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na
najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec
obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej
granicami
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 ze zm.), Prezydent Miasta Bolesławiec zarządza, co następuje :
§ 1. Ustala się zmiany w treści Regulaminu XII edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta
Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta
Bolesławiec obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej
granicami: "1.1. w części "Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie winno zawierać", regulamin
otrzymuje nowe brzmienie:
1. jeden egzemplarz pracy w formie pisemnej,
2. zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (np. CD lub DVD),
3. potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni,
4. recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora,
5. wypełnioną Kartę zgłoszeniową do konkursu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
(wzór dostępny na stronie www.boleslawiec.eu),
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
autora pracy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
promotora pracy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,
8. oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków Konkursu zawartych w regulaminie, w tym
zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na publikację pracy przez Gminę Miejską
Bolesławiec, po korekcie redakcyjnej, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu,
9. oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na szerokie rozpowszechnienie pracy stanowiące
załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu,
10. jednostronicowe streszczenie pracy,W przypadku dyplomu ukończenia studiów wyższych
(magisterskich) lub nadania stopnia doktora uzyskanego za granicą mają zastosowanie zapisy
art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2018
poz. 1668 ze zm.)." 1.2. w części dotyczącej określenia składu Kapituły Konkursu regulamin otrzymuje
nowe brzmienie: "Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokona Kapituła Konkursu, którą
reprezentują przedstawiciele: Kadry naukowo-dydaktycznej uczelni (3 osoby), Gminy Miejskiej
Bolesławiec (2 osoby). Sekretarzem Kapituły Konkursu będzie przedstawiciel Urzędu Miasta
Bolesławiec nie wchodzący w skład Kapituły." 1.3 Do regulaminu dopisana zostaje Klauzula
informacyjna o następującej treści: "Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą
w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec
a współadministratorem danych jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu ul.
Mickiewicza 13 reprezentowane przez Dyrektora
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2) kontakt z inspektorami ochrony danych: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 59-700 Bolesławiec,
telefon 075 645 6453, kom. 538 052 480, e-mail iod@um.boleslawiec.pl Muzeum Ceramiki
w Bolesławcu ul. Mickiewicza 13 59-700 Bolesławiec, telefon 075 644 22 00, e-mail
poczta@muzeum.boleslawiec.net,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejskiej
Bolesławiec na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.),
- ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r.
poz. 1231 ze zm,)
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa – przechowywanie
wieczyste.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody),
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym i jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania."
2. Pozostałe postanowienia Regulaminu XII edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta
Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta
Bolesławiec obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej
granicami – pozostają bez zmian.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

II Z-ca Prezydenta Miasta
Kornel Filipowicz
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Uzasadnienie
Mając na uwadze treść regulaminu XII edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na
najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec
obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami,
wymagane jest, aby zmiany do powyższego regulaminu wprowadzane były w drodze zarządzenia
Prezydenta Miasta Bolesławiec. KJ/KJ

II Z-ca Prezydenta Miasta
Kornel Filipowicz
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