Załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu
„Piękna Wieś” 2020 rok

Urząd Gminy Strzyżewice
23-107 Strzyżewice 109
KARTA ZGŁOSZENIA POSESJI DO KONKURSU
„Piękna Wieś” 2020 rok
1. Imię i nazwisko właściciela posesji zgłoszonej do Konkursu:
……………………………...……………………………………………..........
.....................................................................................................
2. Dokładny adres posesji zgłoszonej do Konkursu:
……………………………...……………………………………………..........
.....................................................................................................
3. Numer telefonu kontaktowego
………………………………...............................................................
4. Oświadczam, że:
4.1. akceptuję warunki Regulaminu Konkursu „Piękna Wieś” 2020 rok
i poprzez wypełnienie niniejszej karty zgłoszeniowej wyrażam zgodę
na udział w Konkursie;
4.2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w karcie zgłoszeniowej, a także mojego wizerunku, przez
Administratora, dla celów przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia
laureatów – zarówno w formie fotografii jak i nagrania video;
jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku wraz
z podaniem imienia i nazwiska w celu prezentacji kandydatów i/lub
laureatów Konkursu na stronie internetowej Urzędu Gminy
Strzyżewice, portalach społecznościowych prowadzonych przez Urząd,
na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także w Gazecie Gminy „KOMPRES”;
4.3. zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych w Konkursie;
4.4. wyrażam
zgodę
na
prezentację
mojej
posesji
w celu promocji Gminy Strzyżewice w ramach Konkursu.

…………………………………
(data, podpis właściciela posesji)
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W KONKURSIE „PIĘKNA WIEŚ” 2020 ROK
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wójt Gminy
Strzyżewice, 23-107 Strzyżewice 109.
2. Administrator
powołał
Inspektora
Ochrony
Danych,
nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest
możliwy pod adresem e -mail: iod@strzyzewice.lubelskie.pl.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu1:
a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Piękna Wieś” 2020 rok, w tym
wyłonienia zwycięzców i wydania nagród, a także publikacji informacji o
zwycięzcach na stronie internetowej https://www.strzyzewice.lubelskie.pl/,
na portalach społecznościowych Urzędu Gminy Strzyżewice oraz w Gazecie
Gminy Strzyżewice „KOMPRES”;
b) publikacji na stronie https://www.strzyzewice.lubelskie.pl/, na portalach
społecznościowych Urzędu Gminy Strzyżewice oraz w Gazecie Gminy
Strzyżewice „KOMPRES” zdjęć i nagrań z Konkursu, na których może być
utrwalony wizerunek uczestników.
4. Dane osobowe możemy przekazać zewnętrznemu fotografowi, Gazecie Gminy
Strzyżewice „KOMPRES” oraz podmiotom świadczącym usługi IT.
5. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych wynikających z udziału w Konkursie, wydaniem nagród oraz
prawem do publikacji zdjęć i nagrań z przebiegu Konkursu.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne by wziąć udział w
Konkursie. W każdej chwili możecie cofnąć tę zgodę, co nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem, niemniej cofnięcie powoduje automatycznie rezygnację z
uczestnictwa w Konkursie.
7. 8. Ponieważ przetwarzamy Wasze dane osobowe, macie prawo do: dostępu do
tych danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych jeśli są błędne,
uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne,
ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że dane
osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres
pozwalający nam to sprawdzić, usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie
będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, lub gdy cofniecie
udzieloną zgodę.
8. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami
prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie
będziemy ich profilować.
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Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
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