
KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO KONKURSU

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej wieniec do

konkursu

Nazwa Sołectwa Nr telefonu do kontaktu Miejsce ekspozycji wieńca –
dokładny adres

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów uczestnictwa  w imprezie pn.:
KONKURS WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  do  celów  uczestnictwa
w imprezie  pn.  KONKURS WIEŃCÓW DOZYNKOWYCH przez  Starostę  Dzierżoniowskiego i  promocji  tej
imprezy –  zgodnie  z  regulaminem określającym jej  przebieg.  Oświadczam,  że  zostałem(am)  poinformowany(a)
i przyjmuję do wiadomości, iż:

1) moje  dane  osobowe  w zakresie  obejmującym imię  i  nazwisko,  sołectwo,  nr  telefonu  kontaktowego  lub
wizerunek  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  uczestnictwa  w  powyżej  wymienionej  imprezie  oraz
promocji  tej  imprezy na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego  w Dzierżoniowie  oraz  w mediach
lokalnych (prasa, radio, telewizja, lokalne strony serwisów internetowych) i nie będą udostępniane innym
niewymienionych odbiorcom;

2) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo
Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów). Dalszych informacji w zakresie przetwarzania
danych  osobowych  udziela  inspektor  ochrony  danych  (dane  kontaktowe:  Starostwo  Powiatowe
w  Dzierżoniowie,  Rynek  27,  58-200  Dzierżoniów,  e-mail:  iod@pow.dzierzoniow.pl)  lub  informacje
dodatkowe można znaleźć na stronie internetowej bip.pow.dzierzoniow.pl (zakładka: „Uprawnienia obywateli
i przetwarzanie danych”).

3) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania; zgoda nie obejmuje rozpowszechniania danych w zakresie wizerunku – dane te
mogą być rozpowszechniane na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych;

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany rozporządzeniem 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.  Ma Pan/Pani  prawo wniesienia  skargi
do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.;

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestnictwa w imprezie pn. KONKURS WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH

…........................................................ ….................... …...........................................................
imię i nazwisko dnia podpis osoby składającej oświadczenie

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście w siedzibie organizatora lub przesłać e-mailem 
jasinski@pow.dzierzoniow.pl  lub promocja@pow.dzierzoniow.pl w terminie do 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) 
do godz. 15.00.
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