Перелік
матеріалів, необхідних для участі молодого науковця НАН України
в конкурсі на здобуття Премії Київського міського голови за особливі досягнення
молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва
1. Клопотання про присудження Премії на бланку установи за підписом
керівника установи, скріплене печаткою.
2. Відомості про досягнення претендента (додається) відповідно до номінації, за
якою він висувається, підписані керівником установи та скріплені печаткою
(паперовий та електронний примірники обсягом до 2-х стор.).
3. Копію паспорта.
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
5. Згода на збір та обробку персональних даних претендента (додається)
відповідно до Закону України від 01.06.2010 №2297 «Про захист персональних
даних».
6. Список наукових праць, підписаний претендентом, засвідчений вченим
секретарем установи та скріплений печаткою.
7. Копії документів, що підтверджують видатні досягнення претендента (копії
грамот, дипломів, подяк, сертифікатів, інших відзнак та нагород).
Кожна копія матеріалів п.п. 3 і 4 має містити напис «Згідно з оригіналом» з
особистим підписом претендента.
Матеріали вкладаються до пластикового швидкозшивача і подаються до Комісії
по роботі з науковою молоддю НАН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54,
к.421, тел. (044) 239-6451, e-mail: nm@nas.gov.ua).
Для участі у конкурсі науковим установам необхідно перевірити
інформацію про молодого вченого претендента на головному порталі НАН
України (http://www.nas.gov.ua) у розділі «Кадри» (фото, посада, наукова
ступінь тощо). В разі її відсутності внести відповідні данні та в подальшому
своєчасно вносити необхідні зміни.

Вик.: Дуброва О.Є. тел. 239-64-51

Відомості про досягнення претендента
на здобуття премії Київського міського голови
за видатні досягнення молоді у розбудові
столиці України – міста-героя Києва
Прізвище, ім’я,
по батькові
Дата, місце народження
Домашня адреса,
контактний телефон
Місце навчання (навчальний
заклад), місце роботи
(організація), службова
адреса, телефон
(школа, заклад вищої освіти)
Освіта
(учень/студент, наукова ступінь, вчене звання)
Вчене звання
(посада)
Кар’єрний зріст
Кількість публікацій,
доповідей, виступів,
винаходів тощо (в наукових
досягненнях); дипломів,
подяк, грамот, відзнак тощо
(у творчих досягненнях );
реалізованих проектів (у
розвитку молодіжного руху)
Трудовий шлях,
характеристика із
зазначенням конкретних
досягнень, особливих заслуг
кандидата на здобуття
премії та особистого внеску
у науковій, творчій та
молодіжній сфері
(у відповідній номінації)
*наукові досягнення – робота в науковій сфері, проведення досліджень, наявність публікацій,
доповідей, тез виступів, патентів, винаходів тощо, рівень визнання досягнень;
*творчі досягнення – здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на міських,
всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, інших культурно-мистецьких змаганнях;
значний авторський доробок у сфері мистецтва, літератури, музики, народної творчості,
архітектури, популяризації традиційної культури українського народу;
*внесок у розвиток молодіжного руху – активна робота у напрямку реалізації молодіжної
політики, робота з громадськими організаціями, волонтерська діяльність, реалізація соціальних
проектів, що спрямовані на популяризацію здорового способу життя та розвитку спорту,
патріотичне виховання молоді, працевлаштування, розвиток інтелектуального потенціалу,
екологічної свідомості молоді тощо.

ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних
Я, ____________________________________________________
(П. І. Б.)

(народився(лася) «__» ___________ ____ року, паспорт серії ____ № ___________) шляхом підписання цього тексту,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VІ надаю згоду Департаменту
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на обробку моїх персональних даних
(ідентифікаційні
дані:
ПІБ,
фото,
адреса,
місце
навчання/роботи/проживання,
посада,
телефон
робочий/мобільний/домашній), особисті відомості (вік, стать, освіта, спеціальність, наукова ступінь, вчене звання),
дані про державні/академічні/інші відзнаки та нагороди, з метою здійснення заходів щодо матеріального та
морального стимулювання, зокрема з присудження державних премій та стипендій.
Ця згода надається на термін поки не мине потреба.
Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам у випадках,
передбачених законодавством України. Передача моїх персональних даних третім особам у випадках, не
передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням зі мною.
«___»______________ 20__ року, _______________________________ (__________________)
Особу та підпис _________________________________ перевірено
Відповідальна особа ______________________ (__________________)
М.П.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Я, ___________________________________
посвідчую, що отримав повідомлення про
включення інформації про мене до бази
персональних даних з метою їх обробки та
передачі
третім
особам
у
випадках
передбачених законодавством України, а також
відомості про мої права, визначені Законом
України «Про захист персональних даних», і
про осіб, яким мої далі надаються, для
виконання зазначеної мети.
«___»_____________________20__ року.
________________
(підпис)

Видано ______________________________
(П. І. Б.)
Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних,
володільцем яких є Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА) з метою їх обробки, для ведення обліку в межах, передбачених
законодавством України. Для виконання вищезазначеної мети Ваші персональні дані
можуть надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт
персональних даних мас право:
1) знати про місцезнаходження персональних даних, яка містить його персональні дані,
її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання
(перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне
доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків,
встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані
у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних
даних, які зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням
проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних
будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані
обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної
влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту
персональних даних, або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних
даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

