
 

Załącznik nr 3 
............................................................. 

    (Pieczątka Firmy) 
 

WNIOSEK 

o nadanie Tytułu Honorowego 

 „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO” wraz z Medalem 

dla wybitnych postaci tworzących historię gospodarczą budownictwa regionu 
 
 

1. Nazwa i adres osoby zgłaszanej do nadania Tytułu Honorowego „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA 
ŚLĄSKIEGO” wraz z Medalem: 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do zgłaszania kandydatury oraz 

reprezentowania i kontaktu z Sekretarzem Kapituły: 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 
3. Imię i nazwisko osoby, zajmującej kierownicze stanowisko przedsiębiorstwa/instytucji/ samorządu 

terytorialnego kandydata do nadania Tytułu Honorowego "Osobowość Budownictwa Śląskiego” 
wraz z Medalem wraz z uzasadnieniem wniosku zawierającym wskazanie znaczącego wkładu  
w rozwój sektora budownictwa regionu, tworzenie jego pozytywnego wizerunku oraz tożsamości 
regionalnej. (skrót, wersja rozszerzona do załączenia): 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

       
4. Informacje o dotychczasowej działalności, wybitnych osiągnięciach, wyróżnieniach kandydata do 

Tytułu Honorowego. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Materiały dodatkowe jako uzasadnienie wniosku, dla prac Kapituły Nagród oraz dla prezentacji 
publicznej w trakcie Gali Budownictwa: rekomendacje, nagrody i wyróżnienia, biografia 
zawodowa, dokumentacja fotograficzna. 
 

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z „Regulaminem”  przyznawania nagród   
i zobowiązuję się/zobowiązujemy się do jego przestrzegania. 
  

 

 
………………………………………….                       ………………………………………………………………………………… 
     data, pieczątka imienna firmy                                        Podpis (podpisy) osoby (osób)upoważnionych do reprezentacji firmy               



 

 
 

Załącznik nr 3 (cz. 2) 
 
 
Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 
informujemy, że w związku z wypełnieniem i podpisaniem deklaracji wyrażają Państwo zgodę na administrowanie tych 
danych przez Śląską Izbę Budownictwa z siedzibą Katowicach (40-074), ul. Szeligiewicza 20 lok. I, e-mail: 
izbabud@izbabud.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez Izbę działań związanych  
z przeprowadzeniem i promocją Konkursu „Śląskie Budowanie” w okresie jego trwania oraz po jego zakończeniu w celu 
zamieszczenia wyników Konkursu i promocji Laureatów w specjalnym wydawnictwie czasopisma Izby „Forum 
Budownictwa Śląskiego” oraz na stronie internetowej www.izbabud.pl. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia 
udzielonej zgody. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich 
danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, choć wymagane do uczestnictwa  
w Konkursie. 
  

 
 
 
 
 

………………………………………….                       ……………………………………………………………………………………… 
     data, pieczątka imienna firmy                                        Podpis (podpisy) osoby (osób), których dane zamieszczone są w deklaracji  
                                                                                                          i których dane będą przetwarzane przez Śląską Izbę Budownictwa            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


