
KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ 
organizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
podczas Jarmarku Wielkanocnego na pl. Księcia Barnima I w Gryfinie  

4 kwietnia 2020 r. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko uczestnika indywidualnego lub opiekuna/kierownika  grupy 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nazwa grupy (w przypadku jej zgłaszania) 

 
……………………………………………………………………………… 
kontaktowy numer telefonu 

Zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu i akceptuję podane w nim warunki.  

  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
DATA i CZYTELNY PODPIS 

ZGODA  
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  

konkursu na palmę wielkanocną organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
podczas Jarmarku Wielkanocnego w Gryfinie dn. 4 kwietnia 2020 r. 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora - Burmistrz Miasta i Gminy 

Gryfino z siedzibą w Gryfinie (74-100) przy ul. 1 Maja 16 w celu uczestnictwa w konkursie. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych, prawie dostępu do treści danych i prawie do ich poprawiania. 
 

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

DATA i CZYTELNY PODPIS osoby udostępniającej dane osobowe 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

w przypadku zbierania danych osobowych od osób, których one dotyczą 
 
Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie (74-100) przy ul. 1 Maja 16, zwany 
dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych administratora: e-mail: iod@gryfino.pl, numer telefonu: 91 416 20 11. 
3. Dane są zbierane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na palmę wielkanocną organizowanego 4 kwietnia 2020 r. w Gryfinie 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, a w szczególności do:  
- sporządzenia listy uczestników konkursu na podstawie otrzymanych kart zgłoszeń; 
- ewentualnego kontaktu z uczestnikami. 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie. 
5. Wyrażający zgodę ma prawo dostępu do udostępnionych przez siebie danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarza-

nia, wycofania zgody na przetwarzanie, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania określonego zgodą 
oraz prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6. Udostępnione dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
7. Karty zgłoszenia będą przechowywane przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie do 30 września 2020 r., a następnie zniszczone.  

 
Podstawy prawne: 
* Rozporządzenie 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; RODO; Dz. U. Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1)  
* Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) 

 
 


