
Zał. Nr 1 Regulaminu konkursu 
„Podnosimy estetykę gminy 
Bełżyce w roku 2022”

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A
udziału w konkursie

„Podnosimy estetykę gminy Bełżyce w roku 2022”

Imię i nazwisko .......................................................................................
Adres .......................................................................................................
..................................................................................................................
Nr telefonu ..............................................................................................

Zgłaszam udział w konkursie w kategorii:*
 posesji miejskiej

 posesji wiejskiej

TERMIN przeglądu posesji:*

 II poł. czerwca

 I poł. lipca
Oświadczam, że: 
 zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu,

 wyrażam zgodę na sfotografowanie mojej posesji/ogrodu oraz podanie tych fotografii wraz z danymi 
osobowymi do publicznej wiadomości do celów promocyjnych organizatora,

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu 
posesji,  numeru  kontaktowego  dla  celów  prowadzonego  przez  Gminę  Bełżyce  konkursu 
„Podnosimy estetykę gminy Bełżyce w roku 2022”

 Wyrażam zgodę Gminie Bełżyce z siedzibą przy ul.  Lubelskiej  3,  24-200 Bełżyce na publikację 
moich  danych  osobowych  w  „Gazecie  Bełżyckiej”,  w  serwisie  www.belzyce.pl,  a  także  na 
upublicznienie podczas imprezy masowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Bełżyc/Gmina Bełżyce z siedzibą 

w Bełżycach ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, tel. 81 517 27 28, adres e-mail: gmina@belzyce.pl
2. Jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  Gminę  Bełżyce  wyłącznie  w  celu  organizacji  i 

przeprowadzenia  konkursu  „Podnosimy  estetykę  gminy  Bełżyce  w  roku  2022”,   a  w 
szczególności w celu:

a) identyfikacji uczestników Konkursu,
b) organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
c) wydania nagród i publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania laureatów 

konkursu.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody 

(art.  6  ust.  1   Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27 
kwietnia 2016 r.), w zakresie i celu  określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Państwa 

danych  osobowych  mogą  być  inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów 

mailto:grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
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http://www.belzyce.pl/


podpisanych z Gminą Bełżyce przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 
Gmina Bełżyce. 

6. Państwa dane nie będą przekazywanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanego  w  pkt   3  celu 

przetwarzania,  lecz  nie  krócej  niż  przez  okres  wskazany  w Rozporządzeniu  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 
(Dz. U. z 2011 r Nr 14, poz. 67 z późn.zm.),

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. 

9. Mają Państwo prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie  danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.

10. Mają Państwo prawo wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego,  którym jest  Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  brak  zgody  na  przetwarzanie  danych 

osobowych (w tym wycofanie wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych), skutkuje 
odmową udziału  w konkursie i przyznania prawa do nagrody. 

12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

........................................................
         data i podpis zgłaszającego

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Miejskim
   do     dnia 8 czerwca 2022 r.  

* - zakreślić właściwe


