KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ ZIELONY STAROGARD 2020”
Wyrażam zgodę na udział w konkursie fotograficznym „ZIELONY STAROGARD
2020” w kategorii:
1. Balkon lub taras
2. Przydomowy ogród
3. Ogródek Rodzinnego Ogrodu Działkowego
(proszę zaznaczyć lub podkreślić właściwą kategorię)

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
ADRES DO KORESPONDENCJI
NR TEL.
ADRES E-MAIL
(pole nieobowiązkowe)

Oświadczam, że:
zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki,
udzielam Organizatorom upoważnienia do upublicznienia zdjęcia wraz z podaniem imienia i nazwiska
właściciela w materiałach promocyjnych i lokalnych mediach.
……………………………...............……
PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, oświadczam, iż wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Gminę Miejską Starogard Gdański, moich danych osobowych zawartych w
przedstawionym przeze mnie zgłoszeniu, w celu związanym z przeprowadzeniem konkursu
fotograficznego „Zielony Starogard 2020”.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Informacja o prawie cofnięcia zgody
Zostałam/em poinformowana o przysługującym mi prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich
danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
………………………………………………………
DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU

Obowiązek informacyjny związany z naborem zgłoszeń do udziału w konkursie
fotograficznym „Zielony Starogard 2020” dla osoby wnioskującej o informację
publiczną
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej
RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Starogard Gdański
z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6, 83-200 Starogard Gdański,
zwany dalej Administratorem;
2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować
można się:
a) telefonicznie: 58 530 6055,
b) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl,
c) osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru zgłoszeń do udziału w
konkursie fotograficznym „Zielony Starogard 2020”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c
RODO oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z
Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np.
kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne. Aktualnym wykazem podmiotów tej
kategorii dysponuje od dnia 25 maja 2018 r. wyznaczony w Urzędzie Miasta Starogard
Gdański Inspektor Ochrony Danych.
5) okres przechowania Pani/Pana danych osobowych będzie zgodny z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
6) posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania danych,
 usunięcia danych,
 ograniczenia przetwarzania danych,
 przenoszenia danych,
 cofnięcia zgody,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu
naboru zgłoszeń do udziału w konkursie fotograficznym „Zielony Starogard 2020”;
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

