
NOMINAČNÍ FORMULÁŘ 
NA UDĚLENÍ CENY PARDUBICKÉHO KRAJE 
  
  
 

 

Zakřížkujte cenu, na kterou podáváte nominaci: Cena za zásluhy o Pardubický 
kraj
Cena Michala Rabase za 
záchranu

Prosím, pište čitelně. Vyplňte pečlivě všechny potřebné údaje a nezapomeňte na podpisy u 
souhlasů se zpracováním osobních údajů. BEZ TĚCHTO NÁLEŽITOSTÍ NEBUDE MOŽNÉ 
VÁMI PODANOU NOMINACI DÁLE ZPRACOVAT!

Vytištěnou nominaci opatřenou podpisy navrhovatele a nominovaného, prosím, doručte do 
30. listopadu letošního roku na adresu: Pardubický kraj – kancelář hejtmana, Komenského 
nám. 125, Pardubice poštou nebo osobně (podatelna je umístěna v průchodu budovy „C“, tzv. 
reálky).

Základní informace o nominovaném: 
(jméno, příjmení, titul)

Datum narození: 

Kontaktní spojení na nominovaného: 
* korespondenční adresa 
* mobilní telefon 
* e-mail



Zdůvodnění návrhu nominace (Uveďte zejména dosažené úspěchy, případně jiná udělená 
ocenění, profesní zaměření nominovaného (souvisí-li s důvodem nominace). Je-li to možné, 
připojte, prosím, vyjádření osob či spolků/institucí dotčených činy nominovaného a připojte 
zprávy či odkazy na zprávy z veřejně dostupných zdrojů dokládající informace uvedené v této 
nominaci. Děkujeme.):

 

Základní informace o nominujícím/navrhovateli: 
(jméno, příjmení, titul)

Kontaktní spojení na nominujícího/navrhovatele: 
* korespondenční adresa 
* mobilní telefon 
* e-mail



Souhlas s poskytnutím osobních údajů vztahujících se k tomuto návrhu na udělení ceny 
Pardubického kraje

Tímto v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), (dále také jen "GDPR"), souhlasím se zpracováním osobních údajů mnou 
poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Pardubický kraj, IČO 70892822, se sídlem 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly tímto 
správcem zpracovány. 
  
Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je 
použití osobních údajů pro účely udílení cen Pardubického kraje. 
  
Souhlasím také s tím, aby správce předal mé osobní údaje třetím osobám ke zpracování za 
účelem přípravy slavnostního předávání ocenění (tisk brožur, natáčení medailonku, výroba 
ocenění apod.).

Souhlas navrhovatele Ano Ne

Souhlas nominovaného Ano Ne

V případě neudělení tohoto souhlasu, nebude možné cenu udělit.

Souhlasím také s tím, aby správce předal mé osobní údaje třetím osobám ke zpracování 
za účelem udílení Ceny médií:                                                                                      

Souhlas navrhovatele Ano Ne

Souhlas nominovaného Ano Ne

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. článku 12 až 23 GDPR a prohlašuji, že 
všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
  
Souhlas udílím na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to 
jakoukoliv formou. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze 
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Podrobné informace o ochraně a zpracování 
osobních údajů jsou uvedeny na www.pardubickykraj.cz/gdpr.  
  
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení 
subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Podpis navrhovatele V dne

Podpis nominovaného V dne



Cena za zásluhy o Pardubický kraje je nejvyšším oceněním Pardubického kraje, které je 
udělováno respektovaným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, jenž svojí 
mimořádnou činností přispěly k rozvoji kraje nebo se jinak mimořádně zasloužily o Pardubický 
kraj. 
  
Cena Michala Rabase za záchranu je specifickým oceněním Pardubického kraje za 
mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které 
se zasloužily v zájmu prospěchu kraje a jeho občanů o záchranu života, zdraví nebo dalších 
významných hodnot. Cenu lze udělit jak za mimořádné zásluhy při dosažení pokroku ve 
zdravotnictví, tak i za mimořádné zásluhy při předcházení, řešení a odstraňování následků 
mimořádných událostí ohrožujících život, zdraví nebo jiné významné hodnoty. 
  
V případě dotazů k vyplnění nominačního formuláře se prosím obracejte na kancelář 
hejtmana Pardubického kraje (oceneni@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 111). 
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