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Załącznik nr 1 do 
Regulaminu Konkursu  
„Piękna Wieś” 2018rok 

 
 

Urząd Gminy Strzyżewice 
23-107 Strzyżewice 109 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA POSESJI DO KONKURSU 
„Piękna Wieś” 2018 rok 

 
1. Imię i nazwisko właściciela posesji zgłoszonej do konkursu: 
……………………………...……………………………………………..........
..................................................................................................... 
 
2. Dokładny adres posesji zgłoszonej do konkursu: 
……………………………...……………………………………………..........
..................................................................................................... 
 
3. Numer telefonu kontaktowego 
………………………………............................................... 
 
4. Akceptuję warunki regulaminu konkursu „Piękna Wieś” 2018 
rok w szczególności wyrażam zgodę na prezentację mojej posesji  
w celu promocji Gminy Strzyżewice. 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
   
    (data, podpis właściciela posesji) 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice reprezentujący Urząd 

Gminy Strzyżewice, 23-107 Strzyżewice 109.  

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e -

mail: iod@pcat.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 

„Piękna Wieś” 2018. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 [ ] „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji  

i przeprowadzenia konkursu „Piękna wieś” 2018. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych 

osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice reprezentujący Urząd Gminy Strzyżewice,  

23-107 Strzyżewice 109. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celu, w jakim zostały zebrane.” 

 [  ] „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym mojego wizerunku  

w celu przeprowadzenia konkursu „Piękna wieś” 2018. Przyjmuję do wiadomości,  

iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice reprezentujący  

Urząd Gminy Strzyżewice, 23-107 Strzyżewice 109. Posiadam wiedzę, że podanie danych  

jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.” 

 [ ] Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez telefon w celu  
- przeprowadzenia konkursu „Piękna wieś” 2018 – przez Urząd Gminy Strzyżewice. Posiadam wiedzę, 
że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane 
 
 [ ] Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez e-mail w celu  
- przeprowadzenia konkursu „Piękna wieś” 2018 – przez Urząd Gminy Strzyżewice. Posiadam wiedzę, 
że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane 
 

 

 

………………… podpis……………………………………………………………….. 
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Zgłaszając się do konkursu „Piękna Wieś” 2018 jestem świadomy, iż członkowie Komisji konkursowej 
mogą sporządzać dokumentację fotograficzną lub nagrania video, celem przeprowadzenia oceny 
konkursowej mojego gospodarstwa. Przyjmuję do wiadomości, iż sporządzone przez Komisję 
materiały mogą zostać upublicznione w środkach masowego przekazu, oraz na tablicach 
informacyjnych należących do Urzędu Gminy w celach marketingowych, promocyjnych i 
informacyjnych. 
 

[ ] „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji  

i przeprowadzenia konkursu „Piękna wieś” 2018. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych 

osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice reprezentujący Urząd Gminy Strzyżewice,  

23-107 Strzyżewice 109. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celu, w jakim zostały zebrane.” 

 

[  ] „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym mojego wizerunku  

w celu przeprowadzenia konkursu „Piękna wieś” 2018. Przyjmuję do wiadomości,  

iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice reprezentujący  

Urząd Gminy Strzyżewice, 23-107 Strzyżewice 109. Posiadam wiedzę, że podanie danych  

jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.” 

 

[ ] Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez telefon w celu  
- przeprowadzenia konkursu „Piękna wieś” 2018 – przez Urząd Gminy Strzyżewice 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 
zostały zebrane 

 

[ ] Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez e-mail w celu  
- przeprowadzenia konkursu „Piękna wieś” 2018 – przez Urząd Gminy Strzyżewice 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim 
zostały zebrane 

 

 

…………………podpis……………………………………………………………….. 

 

 


