
 

 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
„Pamiętajcie o ogrodach”. 

Najpiękniejszy ogródek przydomowy 2020 w Gminie Łoniów. 
 

 
Imię i nazwisko właściciela ogródka 
(zgłaszającego) 

 

 

tel. kontaktowy 
adres e-mail 

 

Adres zamieszkania 

 
 

 
 

Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie 
 

„Pamiętajcie o ogrodach”. 
Najpiękniejszy ogródek przydomowy 2020 w Gminie Łoniów. 

 
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Łoniów oraz właścicielem/ 

współwłaścicielem posesji na której znajduje się zgłoszony do Konkursu ogródek. 
 

Wyrażam zgodę na sfotografowanie i bezpłatne upublicznienie w materiałach 
promocyjnych, stronach internetowych i lokalnych mediach zdjęć zgłoszonego do Konkursu 
ogródka. 
 

Znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu oraz treść klauzuli 
informacyjnej 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, e-mai przez Organizatorów, a tj. Urząd Gminy Łoniów oraz 
GOK Łoniów dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu na najpiękniejszy 
ogródek przydomowy. Jestem świadomy, że podanie danych jest całkowicie dobrowolne.  
 

................................................ 
Podpis uczestnika 

 

https://gokbogoria.naszgok.pl/pliki/plik/kartazgloszeniowakonkursogrodmojapasja2020-1589390017.pdf#page=1
https://gokbogoria.naszgok.pl/pliki/plik/kartazgloszeniowakonkursogrodmojapasja2020-1589390017.pdf#page=1


 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art.13 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 osobowych "RODO") informujemy o 
zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw z tym związanych: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łoniów oraz Gminny Ośrodek 

Kultury w Łoniowie, 27-670 Łoniów 56.  
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  

z którym można kontaktować się przez e-mail: iodo@loniow.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe (lub Pani /Pana dziecka) przetwarzane będą na podstawie art.6 

ust. 1 lit. a RODO do celów związanych z organizacją konkursu, do wyłonienia zwycięzcy 
konkursu i innych osób nagrodzonych oraz do upowszechnienia informacji na temat 
konkursu i nagrodzonych ogrodów 

4) Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie  
i przyznania nagród.  

5) Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane do czasu zakończenia 
konkursu, a po tym czasie będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa. 

6) Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Organizatorów. Dane zostaną 
udostępnione Jury na potrzeby wyłonienia zwycięzców (nagrodzonych). 

7) Dane zwycięzców i innych osób nagrodzonych mogą być rozpowszechniane w Internecie 
oraz w mediach. 

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 
a. dostępu do swoich danych osobowych, 
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych 
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu 
bezpośredniego, 

f. przenoszenia swoich danych osobowych, 
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan 

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie 
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji. 

 


