Załącznik nr 1 do Regulaminu
Tel. …………………………….
Proponowany termin dokonania oceny: ………………………..

………………………….., dnia …………………………
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Ja

niżej

podpisana/y……………………………………………………..,

zamieszkała/y w miejscowości ……………………………………., zgłaszam swój udział
w Konkursie Piękny Ogród 2022 w kategorii:
………………………………………………………………………………………………
Ponadto oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem konkursu oraz jego
załącznikami i akceptuję ich postanowienia.
…………………………………….
(data i podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla
potrzeb uczestnictwa w Konkursie Piękny Ogród 2022 oraz na korzystanie z mojego wizerunku w związku
z wydarzeniem w celu budowania pozytywnego profilu administratora w mediach i przestrzeni publicznej.

…………………………………….
(data i podpis)

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Klauzula informacyjna
dla uczestników Konkursu Piękny Ogród 2022
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne
z siedzibą przy ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne.
2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się
skontaktować telefonicznie tel. 13 4315190 lub e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
realizacji Konkursu Piękny Ogród 2022 organizowanego przez Wójta Gminy Krościenko
Wyżne.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym na podstawie
odrębnych przepisów, lokalnej prasie oraz na stronie internetowej i profilu Gminy
Krościenko Wyżne na Facebooku.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zmiany oraz
usunięcia i przeniesienia zgodnie z obwiązującymi przepisami.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile
przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek
konieczny do uczestnictwa w konkursie.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany.

