
 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Gminnego Konkursu na 

„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Poniatowa 2022” 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

do Gminnego Konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Poniatowa 2022” 

 

Nazwa miejscowości, z której pochodzi 

wieniec dożynkowy 

 

 

Osoba do kontaktu, koordynująca udział  Grupy wieńcowej w Konkursie 

Imię i Nazwisko  

Podmiot, stanowisko/funkcja  

telefon  

E-mail  
 

Liczba osób wchodzących w skład grupy wieńcowej (maksymalnie 6 proponowanych osób):  

Imię i nazwisko  

 

Akceptacja Regulaminu 

Konkursu  

Oświadczam, iż 

zapoznałem się z 

klauzulą informacyjną 

Administratora Danych 

Osobowych 

1.   

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz 

Urząd Miejski w Poniatowej 



 

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się 

z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na 

adres e-mail: iod@bodo24.pl 

Państwa dane są przetwarzane w celach realizowanego Gminnego Konkursu na „Najładniejszy Wieniec 

Dożynkowy Gminy Poniatowa 2022”. 

Administrator będzie przetwarzał  dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu email i telefonu kontaktowego 

podanego przez uczestnika konkursu oraz dane w zakresie imienia i nazwiska osób wchodzących w skład grupy 

wieńcowej. Ponadto Administrator będzie przetwarzał dane laureatów konkursu w zakresie podanego adresu na 

który w sytuacji szczególnej zostanie przesłana nagroda rzeczowa. 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne ale konieczne w przypadku chęci udziału w konkursie. Państwa 

dane mogą być udostępniane operatorowi pocztowemu oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne na 

rzecz Administratora oraz innym podmiotom, jeśli będzie to wynikało z przepisów prawa. 

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania na 

podstawie art. 16 RODO, tj. żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są 

nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo 

żądania ograniczenia przetwarzania, danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od 

Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO. 

Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od 

Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”), 

przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych na podstawie art. 21 RODO gdyż podstawą przetwarzania przekazanych danych osobowych 

jest obowiązek prawny ciążący na administratorze związany z koniecznością dokumentowania 

zorganizowanego konkursu (art. 6 ust 1 lit. c RODO). 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych 

osobowych przez Administratora do organu nadzorczego Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

Dane Uczestników konkursu przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji 

kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykaz akt obowiązującego w  Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w 

Poniatowej tj. przez okres 5 lat. 

Państwa dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane nie będą 

przekazywane do państw trzecich.  

 

 

 

 

Miejscowość, data: ………………………….………………..………   Podpis (Wójt/Burmistrz): ………………………….……………………… 

 


