Karta zgłoszeniowa do konkursu.
Konkurs na plakat ekologiczny:
„Dbaj o Czyste Powietrze, aby życie było lepsze a przyroda piękniejsza”
Dane autora/ów pracy:
1. Imię nazwisko ……………………………………………………….……………. tel. …………………………..………
Wiek…………………….
Klasa i nazwa szkoły , do której uczęszcza ………………………………………………………………….……
Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego ………………………….
Podpis autora pracy……………………………………………………

2. Imię nazwisko ……………………………………………………….………………tel. ……………………………………
Wiek…………………….
Klasa i nazwa szkoły , do której uczęszcza ………………………………………………………………….……
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego ………………………….
Data, podpis autora pracy……………………………………………………

3. Imię nazwisko ……………………………………………………….………………tel. ……………………………………
Wiek…………………….
Klasa i nazwa szkoły , do której uczęszcza ………………………………………………………………….……
Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego ………………………….
Podpis autora pracy……………………………………………………

Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
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 zwane dalej RODO) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czernichów, z siedzibą przy ul. Gminnej 1,
32-070 Czernichów, tel.: 12 270 21 04, adres e-mail: urzad@czernichow.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; adres pocztowy: Urząd Gminy
Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów lub adres e-mail: iod@czernichow.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Urząd Gminy Czernichów w celu
realizacji złożonego wniosku/pisma/skargi, bądź rozpatrzenia innej sprawy, zgodnie z zadaniami
publicznymi gminy określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami
RODO, przede wszystkim na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach
na podstawie zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia 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.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
−

organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana
danych osobowych
oraz
− dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
− operatorzy pocztowi i kurierzy,
− banki w zakresie realizacji płatności,
− podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy
lub świadczenia usługi,
w zakresie niezbędnym dla załatwienia sprawy.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe,
gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości realizacji złożonego wniosku/pisma/skargi, brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę podanie danych jest dobrowolne.

Wójt Gminy Czernichów

1. Data…………………………………

Podpis ………………………………………………….

2. Data…………………………………

Podpis ………………………………………………….

3. Data…………………………………

Podpis ………………………………………………….

