KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w konkursie
„NAJŁADNIEJSZY PRZYDOMOWY OGRÓD KWIATOWY I NAJPIĘKNIEJSZY TEREN

WOKÓŁ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ”
Imię i nazwisko .................................................................................................................
Adres ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Nr telefonu .............................................................................................
Zgłaszam udział w konkursie w kategorii:*
 najładniejszy balkon
 najładniejszy ogród przydomowy
 najładniejszy teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej

Przegląd zgłoszonego do konkursu balkonu, ogrodu lub terenu wokół wspólnoty
mieszkaniowej ma zostać przeprowadzony:**
 w miesiącu lipcu
 w miesiącu sierpniu
Oświadczam, że:
- zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu,
- zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w związku
z ogłoszonym konkursem,
- wyrażam zgodę na sfotografowanie wizerunku mojego balkonu/ogrodu oraz podanie tych fotografii wraz
z adresem do publicznej wiadomości do celów promocyjnych organizatora, poprzez umieszczenie na
stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec.
Data i podpis zgłaszającego

........................................................

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Miasta Zgorzelec do dnia 30
czerwca 2019 r.
* - zaznaczyć właściwą kategorię
** - zaznaczyć właściwy miesiąc

Urząd Miasta Zgorzelec
Wydział Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych1
(przetwarzanie w związku z konkursem na najładniejszy balkon,
przydomowy ogród kwiatowy i teren wokół wspólnoty mieszkaniowej)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta
Zgorzelec, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Zgorzelec

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Siedziba: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, email:
urzad@zgorzelec.eu Tel. 757756604, 757752350, 757752082
Burmistrz Miasta Zgorzelec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 757759914, poprzez
email j.kuziora@zgorzelec.eu lub pisemnie na adres Administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji
konkursu na „Najładniejszy balkon, przydomowy ogród kwiatowy i teren
wokół Wspólnoty Mieszkaniowej”, wyłonienia zwycięzców i przyznania
nagród. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit „a” RODO.
Dane osobowe w postaci adresu nagrodzonej nieruchomości wraz
z wizerunkiem nagrodzonej nieruchomości (fotografia), zostaną umieszczone
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec. Pani/Pana dane osobowe nie
będą przekazywane innym podmiotom.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

CELE
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ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
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PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH
PRAWO WNIESIENIA
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ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA
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DANYCH
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Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji
prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej
i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych wyżej, lecz nie
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, prawo żądania ich sprostowania, prawo
do usunięcia danych po okresie gdy dane nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane, prawo wniesienia sprzeciwu.
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego sie ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Bezpośrednio od osoby która zgłosiła swój udział w konkursie na
„Najładniejszy balkon, przydomowy ogród kwiatowy i teren wokół Wspólnoty
Mieszkaniowej”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją
niepodania danych osobowych wymaganych w Karcie zgłoszenia jest brak
możliwości wzięcia udziału w konkursie na „Najładniejszy balkon,
przydomowy ogród kwiatowy i teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej”.
Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania
danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie
będą też podlegać profilowaniu.

1

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w 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), w skrócie RODO.

Urząd Miasta Zgorzelec
Wydział Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec

