Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs na projekt Logo Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu

1. Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko uczestnika: .................................................................................
Nr telefonu: ................................. Adres e-mail: ..................................................

2. Dane rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osoby niepełnoletniej)
Imię i nazwisko:............................................................................
Adres zamieszkania i dane kontaktowe:
Miejscowość: ............................................ Ulica: ................................................
Nr domu: ...................................... Kod pocztowy: ..............................................
Nr telefonu: ................................. Adres e-mail: ..................................................

1. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonego projektu Logo do konkursu oraz że nie narusza ono
jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu.
3. Wyrażam zgodę na prezentowanie projektu LOGO oraz na jego publikację w materiałach
promocyjnych oraz w dokumentacji konkursowej na wszystkich polach eksploatacji
(m.in. w materiałach drukowanych, internecie, broszurach, plakatach oraz innych kanałach służących
promocji konkursu).
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych przez Urząd Gminy Legnickie Pole z siedzibą przy ul. ul. Kiliana
Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole w celu realizacji konkursu na projekt Logo Żłobka
Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu.

miejscowość i data………………………………………

podpis uczestnika/ uczestników…………………………………………….

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów 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.

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole (59-241 Legnickie Pole,
ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1), zwany dalej Administratorem.

2.

W Urzędzie Gminy Legnickie Pole został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można
skontaktować się przez e-mail: iod@centrumbip.pl, lub pisząc na adres: Urząd Gminy Legnickie Pole 59-241
Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu na projekt Logo Żłobka Gminnego
„Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu.

4.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit. a RODO - udzielona zgoda.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 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 inne podmioty, które na podstawie
stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy w Legnickim Polu przetwarzają dane osobowe.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:


prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;



prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych;



prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).



prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.



prawo do przenoszenia danych.

8.

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

