
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

„Baw się kolorami” 

 

Imię i nazwisko 

osoby zgłaszającej  

(osoba pełnoletnia) 

 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

miejscowość 
 

ulica  

 

 

nr domu    

Telefon kontaktowy  

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Ja, ..................................................................................... wyrażam zgodę na udział mojego  

                        (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

dziecka/podopiecznego ………………………………………………………..…..….., 

                                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie „Baw się kolorami” oraz oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu. 

Zgłaszając udział w konkursie oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej na 

stronie internetowej www.nowogard.pl, w prasie lokalnej oraz wykorzystania jej do celów 

promocyjnych gminy.  

 

 

 

………………………………………………. 

podpis 

Klauzula informacyjna  

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowogard z siedzibą w Nowogardzie (72-200) przy ulicy Plac 

Wolności 1. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: boi@nowogard.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: 

iod@nowogard.pl . 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji, zorganizowania oraz udziału uczestników w konkursie 

„Baw się kolorami”, organizowanym przez Burmistrza Nowogardu. 

ODBIORCY DANYCH LUB 

KATEGORIE ODBIORCÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.  

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do 

przenoszenia swoich danych. 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością 

udziału w organizowanym konkursie. 

http://www.nowogard.pl/
mailto:boi@nowogard.pl
mailto:iod@nowogard.pl

