Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Do konkursu: pn. KWIATAMI CEDYNIĘ UPIĘKSZAMY na najładniejszy ogród
przydomowy, balkon, posesję i przestrzeń publiczną o nagrodę
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni.
Imię i nazwisko
Adres do
korespondencji,
telefon, e-mail
Kategoria
konkursu
(zakreślić
właściwe)

Ogród
przydomowy

Balkon

Posesja

Przestrzeń
publiczna

Krótki opis
zgłaszanego
ogrodu
przydomowego,
balkonu,
posesji,
przestrzeni
publicznej

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, ul.
Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, e-mail: cedynia@cedynia.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Michał Nieścioruk, e-mail: info@cedynia.pl, tel. 91 4317 817
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zgłoszenia do konkursu „Kwiatami Cedynię upiększamy”
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom.
5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane to czas trwania konkursu do jego rozstrzygnięcia do momentu wręczenia nagród.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jednak wiąże się to z wycofaniem zgłoszenia,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w konkursie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

……………………………
miejscowość, data

……………………………
czytelny podpis

