
                                                                                                                                                     Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„Moje najciekawsze wakacje 2018 w gminie Lubsko – konkurs fotograficzny” 

UWAGA! Formularz powinien być wypełniony wielkimi literami. 

 

1. Dane osobowe i kontaktowe 

 

Imię i nazwisko uczestnika: _____________________________________________________ 

       Adres e-mail: ________________________________________________________________ 

       Telefon kontaktowy: __________________________________________________________ 

 

_____________________________                                           ___________________________ 

                   (data i miejscowość)                                                                                                  (czytelny podpis) 

 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem  

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Moje najciekawsze wakacje 

2018 w gminie Lubsko – konkurs fotograficzny” organizowany przez Burmistrza Lubska z siedzibą przy 

pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko, akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail) dla 

celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem. 

 

        ______________________________                                      _____________________________ 

                           (data i miejscowość)                                                                                                    (czytelny podpis) 

 

3.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 



1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska w Lubsku (plac Wolności 1, 

68-300 Lubsko, telefon kontaktowy: 68 457 61 08). 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.  

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych.   

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem 
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane 

dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości zawarcia umowy. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych.  

4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. 
Masz prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych w celu opisanym w tej 
zgodzie do chwili jej cofnięcia. 

Zapoznałem/am się z powyższą informacją . 

 

 

_________________________________                                              ____________________________ 

                          (data i miejscowość)                                                                                                             (czytelny podpis) 
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