
-projekt- 

UCHWAŁA NR … 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia …. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk 

Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu 

zasad i trybu ich nadawania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 oraz 1378) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1.W załączniku do Uchwały Nr XIII.148.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 

stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk 

Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i 

trybu ich nadawania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1326) dokonuje się następujących 

zmian: 

1) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do wniosku należy załączyć: 

1) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wnioskiem o 

nadanie mu tytułu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do przyznania tytułu”.  

2) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 „1. Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” lub tytułu 

„Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” należy składać do Przewodniczącego Rady Miasta 

najpóźniej do końca grudnia każdego roku. 

2. Wniosek opiniuje Kapituła, w której skład wchodzą: 

1) Przewodniczący Rady Miasta; 

2) Burmistrz Miasta; 

3) Prezes Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego; 

4) Prezes Miejskiego Klubu Sportowego Mazovia; 

5) Prezes stowarzyszenia prowadzącego Miński Uniwersytet Trzeciego Wieku; 

6) Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego „Mazowsze”; 

7) Przewodniczący Powiatowej Rady do Spraw Kombatantów 

 

oraz z głosem doradczym bez prawa głosowania w sprawie opiniowania wniosku dyrektorzy: 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy 



Społecznej, Muzeum Ziemi Mińskiej, a także radny najdłużej piastujący mandat radnego Rady 

Miasta.” 

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel 

Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku nr 1 do uchwały. 

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel 

Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku nr 2 do uchwały. 

4. Dotychczasowe oznaczenie załącznika nr 2 do Regulaminu zasad i trybu nadawania 

tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk 

Mazowiecki” otrzymuje oznaczenie nr 3.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad i trybu 

nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta 

Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk 

Mazowiecki 

 

Wniosek o nadanie tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk 

Mazowiecki”/„Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki”* 

Dane wnioskodawcy: 

(pełna nazwa podmiotu zgłaszającego, imię 

i nazwisko przedstawiciela do kontaktu, 

wykaz osób w załączeniu) 

 

Dane o kandydacie: 

imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania, a w przypadku osoby 

prawnej: dane rejestrowe, przedmiot 

działalności) 

 

Życiorys kandydata: 
(nie więcej niż 2000 znaków bez spacji) 

 

Uzasadnienie wniosku: 

(nie więcej niż 2000 znaków bez spacji) 

 

………………………………………… 

Data 

………………………………………… 

Podpis (pieczęć Wnioskodawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

 

Do wniosku należy załączyć: 

1) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wnioskiem o nadanie tytułu wraz z klauzulą 

informacyjną; 

2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do przyznawania tytułu. 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad i trybu 

nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel 

Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla 

Miasta Mińsk Mazowiecki” 

 

 

ZGODA  

na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki jako 

administratora, moich danych osobowych, w postaci: 

 

 

 

 

przy rozpatrywaniu mojej kandydatury do przyznania tytułu ,,Honorowego Obywatela Miasta Mińsk Mazowiecki” 

/ ,,Zasłużonego dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. 

Mam świadomość, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych 

osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz o prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, 

w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 
 
 
 
 
Podpis kandydata:.................................................... 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – ,,Honorowy Obywatel Miasta 
Mińsk Mazowiecki” / ,,Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku 

Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail 
iod@umminskmaz.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych.  

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. a, art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 
9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w 
następujących przepisach:  

a) art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713);  

b) Uchwale Nr XIII.148.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie 
ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu ,,Honorowego 
Obywatela Miasta Mińsk Mazowiecki” / ,,Zasłużonego dla Miasta Mińsk Mazowiecki”.  

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich.  

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164) zgodnie z kategorią archiwalną „A”, tj. w okresie 
wskazanym przez archiwum państwowe, a następnie przekazane do archiwum państwowego na wieczyste 
przechowywanie.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do:  

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;  
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;  
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO.  

Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do:  
a) usunięcia swoich danych na podstawie art. 17 RODO, 

b) cofnięcia zgody, w dowolnym momencie w formie w jakiej została ona wyrażona.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych.  

8. Administrator przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie 
danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże 
niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji 
usługi.  

9. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 

 
 



Załącznik nr 3 do Regulaminu zasad i trybu 

nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta 

Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk 

Mazowiecki” 

 

 

 

AKT 

NADANIA TYTUŁU 
 

 

 

„HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA MIŃSK 

MAZOWIECKI” / ”ZASŁUŻONEGO DLA MIASTA MIŃSK 

MAZOWIECKI”* 
 

 

Rada Miasta Mińsk Mazowiecki 

nadaje 
 

 

 

Pani / Panu *………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

Tytuł 
 

HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

/ZASŁUŻONEGO DLA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI* 
 

jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania 
 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Burmistrz Miasta 

Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki 

 

 

……………………………….      ………………………………. 
 

 

 

Mińsk Mazowiecki, dnia……………… 

 

* wybrać odpowiedni wariant 

 
 


