Formularz zgłoszeniowy
Na konkurs pt. „Dania na post – proste i zdrowe”
organizowany przez Urząd Gminy w Wierzbicy

Termin składania prac 28.03.2021r.
Informacja o autorze:
Imię i nazwisko uczestnika konkursu …………………………………………………..
Wiek …………………Nr telefonu ………………………………………….……………
W przypadku osób niepełnoletnich:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………..
Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego………………………………………..………
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

………………………………..
Podpis*
Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu
1. Do przeprowadzenia konkursu niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu – uczestnika
konkursu oraz imię i nazwisko rodzica, bądź opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu wraz z numerem kontaktowym.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Wierzbica.
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Ganczaruk, adres mailowy: iod@ugwierzbica.pl, 82 569-32-66,
4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest regulamin konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
6. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres przygotowania, realizacji i podsumowania wydarzenia.
Dodatkowo Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem realizacji obowiązku prawnego
wynikającego z aktualnie obowiązującego prawa w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny nałożony na
Administratora.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie podanych danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych wymagane jest do wysłania zgłoszenia i wzięcia udziału w wydarzeniu. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z
brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

………………………………..
Podpis*
*Podpis składa pełnoletni uczestnik konkursu, a w przypadku osób nieletnich rodzic lub
opiekun prawny.

