Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie
pn. „Bądź eko”
Imię i nazwisko

Adres

Opis zakresu wykonanych prac (np. wymiana pieca, montaż OZE, termomodernizacja):

Numer telefonu

Adres email

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej karcie
zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z
2019r poz. 1781 z późn. zm.), oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i
akceptuję jego warunki.
2. Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4
lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1231) oraz ustawy o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 10.05.2018r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) wyrażam zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas wręczania nagrody
na potrzeby udokumentowania tego zdarzenia. Wizerunek będzie umieszczony na stronie
internetowej https://www.biskupice.pl/.

……………………………………….
/data i podpis/

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2019r
poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 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) i innych aktów
wykonawczych przyjmuję do wiadomości, że:.
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Biskupice mający siedzibę w
Urzędzie Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.
2. Administrator gromadzi dane na potrzeby realizacji konkursu pn. „Bądź eko”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu „Bądź
Eko”.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
5. Przetwarzanie danych pozyskanych w związku z udziałem w konkursie będzie
realizowane w sposób zgodny z przepisami prawa.
Zapoznałem/am się z treścią ww. klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w związku z realizacją konkursu „Bądź Eko”

………………………………….
/data i podpis/

