
Zgoda na udział 1

w konkursie  „Pamiętajcie o ogrodach i balkonach”
 w okresie lipiec/sierpień 2019 r.

1. Po  zapoznaniu  się  z  regulaminem  konkursu  „Pamiętajcie  o  ogrodach  i  balkonach”
w okresie lipiec/sierpień 2019 r., wyrażam zgodę na udział

Imię i nazwisko uczestnika: ...............................................................................

ADRES:2 ......................................................................................................................... 
(podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w w/w konkursie),

w konkursie „Pamiętajcie o Ogrodach i balkonach” organizowanego przez: Spółdzielczy Dom Kultury 
w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. gen L. Okulickiego 32.

2. Niezbędne dane kontaktowe3 - numer telefonu uczestnika:

……………........................................…….……..

.....................................             ...........................................................................

data                                                       czytelny podpis uczestnika konkursu

Informacja wynikająca z obowiązku administratora,

o którym mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia ochronie danych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.4

1. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym formularzu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Stalowej Woli, z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. L. Okulickiego 32,
numer telefonu: 15 810 98 01, adres e-mail: sm@sm.stalowawola.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli:
Krystyna Makaran, pokój nr 202 w budynku pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. L. Okulickiego 32,
numer telefonu: 15 810 98 01, wew. 215, adres e-mail: iod@sm.stalowawola.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji i uczestniczenia w konkursie oraz nawiązywania
kontaktu telefonicznego, na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  a i  art.  9  ust.  2 lit.  a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.5, w zakresie operacji wykonywanych na danych osobowych, tj.:
zbierania,  utrwalania,  przechowywania,  opracowywania,  zmieniania,  udostępniania,  usuwania,  w  sposób
konwencjonalny (w formie papierowej) i w systemie informatycznym.
4. Odbiorcami danych osobowych będą: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli i podmioty upoważnione
na podstawie przepisów prawa.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są
przetwarzane – przez okres 10 lat (przedawnienie roszczeń).
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania; lub

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także
3) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
1 "Zgoda uczestnika konkursu jest wyrażana w formie pisemnej" - zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25
maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055) wydanym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018
r. poz. 996)
2 podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie
3 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązywania kontaktu telefonicznego z uczestnikiem    (w razie konieczności)
4 rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (EU)  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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.)
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cofnięciem.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych),  gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  jej  danych  osobowych  narusza  przepisy
o ochronie danych osobowych.
8.  Podanie danych osobowych, tj.:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie
2) numer  telefonu  kontaktowego  uczestnika  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  w  celu  nawiązywania

kontaktu telefonicznego  (w razie konieczności).

Potwierdzam, że zapoznałam / łem* się z powyższą informacją.

..........................................................................

 czytelny podpis uczestnika              

Oświadczenie
Po zapoznaniu się z informacją wynikającą z obowiązku administratora, o którym mowa w art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.5, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2
lit. a tego rozporządzenia, oświadczam, że:
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie podanych przeze mnie dobrowolnie,*

danych osobowych, tj.: imię i nazwisko, adres uczestnika w zgodzie na udział w konkursie „Pamiętajcie o
ogrodach i balkonach” w okresie lipiec/sierpień 2018 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stalowej Woli z
siedzibą  w Stalowej  Woli,  pod  adresem:  37-450  Stalowa  Wola,
ul.  gen.  L.  Okulickiego  32,  jako  administratora,  w celach  organizacji  i  uczestniczenia  w konkursie  oraz
nawiązywania kontaktu telefonicznego, w zakresie: zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania,
zmieniania,  udostępniania,  usuwania,  w  sposób  konwencjonalny  (w  formie  papierowej)  i  w  systemie
informatycznym.

..........................................................................

 czytelny podpis uczestnika

* niepotrzebne skreślić
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