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Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 104/2020  

Wójta Gminy Wydminy  

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

  

KARTA ZGŁOSZENIOWA W KONKURSIE 

NA NAZWĘ NOWEGO MIEJSCA 

REKREACJI W WYDMINACH 

 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………….. 

 

Numer tel. uczestnika lub opiekuna prawnego…………………………………………………… 

  

Propozycja nazwy………………………………………………………………………………… 

 
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zbieranych przez Urząd Gminy Wydminy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.), - RODO 

informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wydminy reprezentowana przez Wójta Gminy 

Wydminy z siedzibą przy Pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy 

2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować                                                    

się pod numerem telefonu (87) 421 00 19 w. 118, adres poczty elektronicznej: iod@wydminy.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe, a szczególnie: imię, nazwisko, adres i telefon zgłaszającego, przetwarzane będą 

wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku spoczywającego na administratorze – art. 6 ust. 1c, RODO, którym 

jest przeprowadzenie konkursu na nazwę nowego miejsca rekreacji w Wydminach. 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,  

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

8. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z 

prawem przetwarzanie danych osobowych, 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania może być równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu, 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie będą profilowane). 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Urząd Gminy Wydminy na potrzeby konkursu  

 

Zapoznałem się z regulaminem konkursu  

 

Czytelny podpis…………………………………………………………………………………... 
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