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Załącznik nr 1  

Do Regulaminu konkursu  

„Najpiękniejszy ogród / balkon  

na terenie Gminy Świerklaniec” 

 

 

Karta zgłoszenia w konkursie 

 

Imię i Nazwisko uczestnika* …………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu* ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania* ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ogrodu, balkonu zgłoszonego do konkursu* ………………………………………………………………… 

Adres e-mail* ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem posesji, na której znajduje się zgłoszony do konkursu ogród / 

balkon. 

 

…………………………..                         ………………………………… 
(miejscowość, data)                                (czytelny podpis uczestnika*) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji konkursu. 
 
…………………………..                         ………………………………… 
(miejscowość, data)                                (czytelny podpis uczestnika*) 

 
 

"GOK zastrzega sobie prawo do fotografowania na potrzeby organizacji konkursu, upublicznienia 

wybranych ocenianych ogrodów/balkonów oraz danych ich właścicieli (imię, nazwisko oraz 

miejscowość zamieszkania) za pomocą swoich kanałów informacyjnych."  

 

Oświadczam, że przyjmuję warunki uczestnictwa określone w regulaminie konkursu 

„Najpiękniejszy ogród / balkon na terenie Gminy Świerklaniec”. 

 

…………………………..                         ………………………………… 
(miejscowość, data)                                (czytelny podpis uczestnika*) 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy , iż: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w 

Świerklańcu z siedzibą przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim, Dyrektor Barbara Miś. W sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z naszym inspektorem 

ochrony danych, którym jest Piotr Kaczmarek, e-mail: iod.gokswierklaniec@gmail.com. 

2) Dane osobowe w będą przetwarzane na potrzeby organizacji konkursu (w tym zbierania 
zgłoszeń) „Najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon” na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO oraz 
na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu spośród nadesłanych 
zgłoszeń, promocji instytucji oraz sprawozdawczości, co jest prawnie uzasadnionym interesem 
GOK-u. Podanie danych osobowych dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w 
konkursie. Dane nie będą używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą 
profilowane. 
3) Odbiorcami danych mogą być sponsorzy konkursu oraz firmy wspierające działanie GOK-u, takie 
jak wsparcie techniczne, operatorzy strony internetowej i mediów społecznościowych. 
4) Dane osób zgłaszających się do konkursu będą przechowywane tak długo jak będzie 
obowiązywała zgoda, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia konkursu, natomiast 
dane laureatów będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną.  
5) Osoba podająca dane posiada prawo dostępu do ich treści, może je sprostować, żądać ich 
usunięcia oraz może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych lub wyrazić sprzeciw 
wobec przetwarzania. W zakresie, w którym obowiązuje zgoda, można ją wycofać w dowolnym 
momencie, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem tej zgody. Dodatkowo, każdej osobie, 
która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. 
Stawki 2, nr telefonu infolinii: 606-950-000. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych. 
 
…………………………..                         ………………………………… 
(miejscowość, data)                                (czytelny podpis uczestnika*) 
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W trakcie konkursu „Najpiękniejszy Ogród / Balkon na terenie Gminy Świerklaniec” 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim oraz Urząd Gminy Świerklaniec 

będą robione zdjęcia, które będą upublicznione na stronach internetowych GOK i UG oraz w ich 

mediach społecznościowych Upublicznianie w w/w mediach będą także nazwiska osób biorących 

udział w konkursie, w szczególności ich laureatów. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świerklaniec 
reprezentujący Gminę Świerklaniec z siedzibą w Świerklańcu, przy ul. Młyńskiej 3, 42-622 
Świerklaniec, adres e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl,  tel. (32) 284 74 00; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych w następujący sposób: 
• na adres e-mail iod@ugswierklaniec.pl, 
• pisemnie na adres 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji wydarzenia i Gminy 
Świerklaniec; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na 
podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

• podmioty przetwarzające, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora 
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: 
➢ REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (43-300) przy ul. Kasprowicza 5, 

której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego obiegu 
dokumentów w Urzędzie Gminy Świerklaniec,  

➢ RHENUS DATA Office Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy al. 
Katowickiej 66, której powierzono dane w związku ze świadczeniem usług 
bezpiecznego niszczenia nośników danych; 

6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, będą udostępniane na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec (www.swierklaniec.pl) oraz w mediach 
społecznościowych Urzędu Gminy Świerklaniec; 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej; 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie czasu niezbędnym do spełnienia 
celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu mogą być przetwarzane w celach 
archiwalnych, przez okres czasu wyznaczony w Rozporządzeniu 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, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, kategoria archiwalna A, tj. 
minimum 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Pani/Pana sprawy, a następnie 

mailto:kancelaria@ugswierklaniec.pl
file:///C:/Users/bsmuda/AppData/Local/Temp/iod@ugswierklaniec.pl
http://www.swierklaniec.pl/
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zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Katowicach, gdzie będą przetwarzane 
wieczyście. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy 
prawa. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo: 
• dostępu do treści swoich danych osobowych, 
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych; 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22/860 70 86), gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy 
Rozporządzenia 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); 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do promocji wydarzenia i 
Gminy Świerklaniec oraz upublicznienia wydarzenia w ww. mediach; 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

 

Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO, zostały mi podane wszystkie informacje, 
o których jest mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO. 
 
Jednocześnie poinformowano mnie także, że informacje, o których jest mowa w art. 13 ust. 1-2 
RODO są dostępne w Urzędzie Gminy Świerklaniec u pracownika zajmującego Samodzielne 
Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklaniec.  
 

 
 

…………………………..                         ………………………………… 
(miejscowość, data)                                (czytelny podpis uczestnika*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pola obowiązkowe 


