
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KONKURS NA NAZWĘ DLA ODNOWIONEGO PLACU ZABAW W TUCHOWIE 
 

Imię i nazwisko 
 
 

Telefon, adres e-mail 
 
 

Proponowana nazwa dla odnowionego placu zabaw 
w Tuchowie 

            
 

                                               
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych moich/mojego dziecka* w związku z uczestnictwem  
w konkursie na nazwę dla odnowionego placu zabaw w Tuchowie. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

                                                                                                                                                       
…………………………...………………..                                           ……….……………….……………………………………….. 
 (Miejscowość i data)                                                   (Podpis osoby/rodzica/opiekuna prawnego*) 
 
**W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia: 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na nazwę dla odnowionego placu zabaw w Tuchowie. 
 
…………………………...………………..                                           ……….……………….………………………………………. 
 (Miejscowość i data)                                                   (Podpis rodzica/opiekuna prawnego*)         
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną zawierającą informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie na nazwę dla odnowionego placu zabaw w Tuchowie. 
 
…………………………...………………..                                           ……….……………….………………………………………... 
 (Miejscowość i data)                                                    (Podpis osoby/rodzica/opiekuna prawnego*) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* - niepotrzebne skreślić 
** - uzupełnić, jeżeli dotyczy 

                                                         
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 „RODO”) informujemy, że: 

                                                     

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Tuchowie jest Burmistrz Tuchowa.                                                               

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: um@tuchow.pl lub pisemnie na adres: ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów                                                                                      

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na nazwę dla odnowionego placu zabaw w Tuchowie. (art. 6 ust. 
1 lit. a RODO). 

5. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez administratora przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas 
zgodny z obowiązującymi przepisami, a także w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów administratora oraz poprzez ew. marketing bezpośredni, 
do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, 
którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).      

7. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki opisane  
w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia 
przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz przenoszenia swoich danych. 

8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie 
danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w Konkursie niezbędne.       

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronie www.facebook.com.                                                                                               

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.     


