
Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
„KWIETNY ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 2022”

Dane uczestnika zgłaszającego się do konkursu:

(imię i nazwisko/ nazwa spółdzielni mieszkaniowej)

(adres zgłaszanej posesji | balkonu/ogródka w budownictwie wielomieszkaniowym)

(numer telefonu, adres e-mail)

Kategoria konkursu (właściwe zaznaczyć „x”)
 Najładniej udekorowana posesja/przydomowy ogród
 Najładniej udekorowany balkon/ogródek w budownictwie wielomieszkaniowym
 Kategoria specjalna w 2022 roku: Donice w ogrodzie
 Olbrzym w ogrodzie

Wyrażam chęć udziału w Festiwalu Otwartych Ogrodów w dniu 23 lipca 2022 r. (właściwe zaznaczyć „x”)
 Tak, zgłaszam chęć udziału
 Nie, nie chcę uczestniczyć 

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska w przypadku, gdy nie zostanę laureatem konkursu
(właściwe zaznaczyć „x”)

 Tak, wyrażam zgodę
 Nie, nie wyrażam zgody

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję zawarte w nim postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb konkursu „KWIETNY ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 2022” zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” z siedzibą przy
ul. Dworcowej 1, 59-850 Świeradów-Zdrój;  e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
informuję że:

• Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu promocji konkursu.
• Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji niniejszego konkursu.
• Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.
• Dane,  po  ich  wykorzystaniu  w  celu  przeprowadzenia  konkursu  i  wydania  nagrody,  zostaną  niezwłocznie  usunięte.

Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w
formie pisemnej.

• Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: ido@swieradowzdroj.pl.
• Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku  w  materiałach  audio-wizualnych  i  mediach  społecznościowych

zawierających informacje konkursowe, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z
późn. zm.). 

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)


