Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu na
„Najładniejszy ogródek przydomowy
w Gminie Ksawerów”
ZGŁOSZENIE
udziału w konkursie na
NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY W GMINIE KSAWERÓW
imię i nazwisko……………………………………………………………………..
adres…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
nr telefonu…………………………………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego
postanowienia.
……………………………………

Data i podpis
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
niniejszego konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05/2016).
……………………………………

Data i podpis
Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego
na wykonanych mi fotografiach w celach promocyjnych Gminy Ksawerów przez ich
publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów oraz w gazecie
samorządowej „Echo Gminy Ksawerów” oraz w prasie lokalnej.
……………………………………

Data i podpis
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UW L 119 z 2016 r.), dalej "RODO", informuję, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ksawerów reprezentowana przez
Wójta Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, zwany dalej "Administratorem",



z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod
adresem email: sekretariat@ksawerow.com,



kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Ksawerów możliwy jest pod adresem
email: odo@ksawerow.com.pl,



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu realizacji konkursu na „Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Ksawerów” organizowanego
przez Wójta Gminy Ksawerów,



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią klasyfikacyjną akt sprawy
tj. kat. A,



podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji konkursu na „Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie
Ksawerów”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy Pani/Pana udział w konkursie,



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,



odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ksawerów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów w gazecie samorządowej Echo
Gminy Ksawerów oraz w prasie lokalnej,



posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),



w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,



Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej,

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacją dotyczącą
przetwarzania danych osobowych

(data)

(własnoręczny podpis)
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