„Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji,
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

„ZAKORZENIENI W MIKOŁOWIE”KONKURS
WIEDZY O NASZYM MIEŚCIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Imię i nazwisko:
2. Data urodzenia:
3. Nazwa placówki, klasa/grupa:
4. Numer telefonu:
5. Adres e-mail:
6. Kategoria wiekowa
□ 5 lat do 4 klasy SP– konkurs plastyczny
□ 11-15 lat – test wiedzy
7. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu „Zakorzenieni w Mikołowie –
naszym mieście” i akceptuję jego warunki.

konkurs wiedzy o

Oświadczam, iż jestem mieszkańcem Gminy Mikołów.
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Podpisy

…………………….
(czytelny podpis Uczestnika)

………………….
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Czy Pani/Pan zgadza się na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zamieszczonych w niniejszym formularzu
przez Urząd Miasta Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 ?
Dane te będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „Zakorzenieni w Mikołowie – konkurs o naszym mieście” przez okres
jego realizacji oraz po tym okresie zgodnie z przepisami określającymi zasady archiwizowania dokumentów urzędowych.

TAK

*

…………………….
(czytelny podpis Uczestnika)
* - w kratkę proszę wpisać znak X;

NIE *
………………….
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Projekt współfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

„Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji,
przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska”
- edycja 2018”
Gmina Mikołów 43-190 Mikołów, Rynek 16, Tel.: +48 32 32 48 467
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna
Zgodnie z przepisem 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 (zwanego dalej RODO) informuje się, że:








1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą w Mikołowie,
Rynek 16, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta;

2.

Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach
ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych pisemnie na adres: Grzegorz Szymański –
Inspektor Ochrony Danych 43-190 Mikołów, Rynek 16, osobiście w p. 40a w Urzędzie Miasta Mikołów
przy Rynek 16, telefonicznie pod nr 32-324-84-22 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail
grzegorz.szymanski@mikolow.eu;

3.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co
oznacza, że Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana
wyraźniej zgody obejmującej zakres i cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są Administratorowi
niezbędne do realizacji konkursu „Zakorzenieni w Mikołowie – konkurs o naszym mieście” i wyłącznie
dla realizacji tego celu będą przetwarzane.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa
w pkt 3 oraz po ustaniu tego celu przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora
obowiązek archiwizowania dokumentów urzędowych.

Posiada Pani/Pan:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
prawo do żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także odnośnie danych,
które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 i
celu obowiązkowego archiwizowania dokumentów urzędowych,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych
stosownie do złożonego wniosku),
prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora.
Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu
ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać
zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych i będzie
przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o
skorzystanie, z któregoś z w/w praw.
5.

W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzane danych
osobowych. Wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego ich przetwarzanie w zakresie i celu
określonym w uprzedniej zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód
drogą pisemną lub elektroniczną.

6.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych.

7.

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest
dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak
możliwości zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.

Projekt współfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

