
 

Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Moja Zagroda” 
 

 

 

 

 

……………………………………………………  …………………………………... 
Imię i nazwisko właściciela/użytkownika posesji    Telefon kontaktowy / adres email 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Adres posesji: miejscowość, ulica, nr domu 

 

 

 

 
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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane 
dalej RODO., dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem 

konkursu „ Moja zagroda”. Ponadto zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 

2018 poz. 1191 z późn. zm.), wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz posesji w mediach i prasie, a także na portalach 

internetowych oraz innych publikacjach wydawanych w szczególności przez organizatora konkursu. 

 
 
 

 

 
 

…………………       ……………….…………… 
     Miejscowość i data                   Podpis 

 
 

 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z  dnia 

04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji jest Dyrektor,                        

z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Księdza profesora Józefa Sztonyka 56 zwany dalej ADO.  

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem konkursu „ Moja Zagroda”.  
3. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody.  

4. Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesach zainicjowanych przed jej  

wycofaniem.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.  

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora,  

w tym profilowaniu. 
9. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie;  http://www.gokirdabrowa.pl/RODO 

 

 


