Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2020
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
z dnia 21 stycznia 2020 r.

FORMULARZ KONKURSOWY
„Zamelduj się, wymyśl hasło i wygraj nagrody”

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
Adres zameldowania na pobyt stały: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………………………………................
E-mail: ………………………………………………………………………………..................
Hasło: ………………………………………………………………………………...................
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Konkursu „Zamelduj się, wymyśl hasło
i wygraj nagrody” organizowanego przez Gminę Grodzisk Mazowiecki.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres
zameldowania, telefon, e - mail, wizerunek przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, ul. T. Kościuszki 32 a, 05-825
Grodzisk Mazowiecki, e-mail: urzad@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34 w celu: przeprowadzenia konkursu „Zamelduj się, wymyśl
hasło i wygraj nagrody”.
Ponadto oświadczam, że podanie moich danych osobowych było dobrowolne oraz że zapoznałem/am się z Klauzulą
Informacyjną zgodną z 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).
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia na adres Administratora Państwa danych osobowych - Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, ul. T.
Kościuszki 32 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: urzad@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34.

.................................................
(podpis wyrażającego zgodę na
przetwarzanie danych osobowych)

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjęć
z sesji zdjęciowej wykonanej w ramach konkursu „Zamelduj się, wymyśl hasło i wygraj nagrody” bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie ze
zdjęć, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach
marketingowych, promocyjnych Gminy Grodzisk Mazowiecki.

...................................................
(podpis wyrażającego zgodę na
wykorzystanie wizerunku)

Klauzula Informacyjna zgodna z 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)
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, ul. T. Kościuszki 32 a, 05-825
Grodzisk Mazowiecki, e-mail: urzad@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną
danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: abi@grodzisk.pl, tel. 22 755
55 34.
3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Następnie Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów
wynikających z ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553)
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do
informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa
do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z
2016 r. poz. 1764 z 2017 r. z póź. zm.)
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO)
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celu przetwarzania opisanego w pkt. 3, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. przez okres 5 lat od 1 stycznia
następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO
oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje niemożnością udziału w Konkursie „Zamelduj się, wymyśl
hasło i wygraj nagrody” .

……………………………………

……………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

Potwierdzenie zameldowania (wypełnia urzędnik)
Potwierdzam, że ww. Pan/i dokonał/a zameldowania na pobyt stały w gminie Grodzisk
Mazowiecki
w dniu ………………………………….

……………………………………………….
(podpis pracownika USC)

