Załącznik nr 1
do Regulaminu II Edycji Konkursu
na „Najpiękniejszy Ogródek
w Powiecie Kutnowskim”

Zgłoszenie
do II Edycji Konkursu na „Najpiękniejszy Ogródek
w Powiecie Kutnowskim”
1. Imię i nazwisko właściciela ogrodu:
…………………………………………………………………………………………..
2. Adres ogrodu:
……………………………………………………………………………………….......
3. Nr telefonu, adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………..
4. Krótki opis ogrodu zawierający datę jego założenia oraz nazwy najcenniejszych dla
właściciela ogrodu gatunków roślin:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

…………………………………………………...
(data i czytelny podpis)

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w II edycji konkursu
Najpiękniejszy Ogródek w Powiecie Kutnowskim oraz, że:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 880 z późn.zm.) wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie/gromadzenie mojego wizerunku w celach związanych z uczestnictwem w II edycji konkursu
Najpiękniejszy Ogródek w Powiecie Kutnowskim oraz na umieszczenie wizerunku na stronach internetowych:
www.powiatkutno.eu , www.facebook.com/powiatkutno

Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie.
……………………………..…………………………………..…
(data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

*właściwe podkreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z RODO* informuję:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest
Powiat Kutnowski,
siedziba: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
tel: 24/355-47-80, email: starostwo@powiatkutno.eu
Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu
oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny
2. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można się skontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej podany adres
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.a – zgoda osoby, której dane
dotyczą.
4. Celem gromadzenia danych osobowych jest udział w II edycji konkursu Najpiękniejszy Ogródek w Powiecie
Kutnowskim.
5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do udziału w konkursie.
6. Przewidywani
odbiorcy
danych:
użytkownicy
stron
internetowych:
www.powiatkutno.eu,
www.facebook.com/powiatkutno
7. Każda osoba, ma prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
b) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
c) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/ Pani prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
d) ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi,
że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
9. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne w celu udziału w konkursie.
10. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ………………………………………
(data, podpis)

*Rozporządzenie 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)

