
Załącznik Nr 1 do Regulaminu  
            konkursu pn.„Świąteczny Miechów” 

 
 

Karta Zgłoszeniowa 

Dane uczestnika konkursu  pn. „Świąteczny Miechów”  
organizowanego przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie. 

 

Imię i nazwisko: 
………………………………………………………………………………………………… 

Adres udekorowanej posesji/balkonu: 
………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………. 

Zgłaszam chęć udziału w konkursie: pn. „Świąteczny Miechów”, a także akceptuję warunki 
Regulaminu. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania posesją lub balkonem  
(w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym) zgłaszanym do konkursu lub posiadam 
zgodę właściciela nieruchomości.  
 

…..………………………………     ………………………… 

Miejscowość, data           Czytelny podpis  
            

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku zgodnie  
z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu  
i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu pn. ,,Świąteczny Miechów”. 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przez jej wycofaniem.  

 

……………………………………………… 

 (data i czytelny podpis) 

 



ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w Konkursie pn. „Świąteczny Miechów” organizowanym przez 
Urząd Gminy i Miasta Miechów, wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku  
w publikacjach na stronie internetowej https://www.miechow.eu/, materiałach prasowych oraz 
gminnych profilach społecznościowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.). Zgoda              
na rozpowszechnienie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.  

 

……………………………………………… 

 (data i czytelny podpis) 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Miechów z siedzibą  
32-200 Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25, tel. 41 383 00 40, adres e-mail: 
gmina@miechow.eu.       

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@ugim.miechow.eu lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania czynności niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia konkursu pn. „Świąteczny Miechów”, dokonanych na 
podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku                                    
z konkursem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych, wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.  

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 

 



a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO); 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być osoby upoważnione, działające z polecenia 
Administratora. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, t.j. usługodawcom 
wykonujących zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 
informatycznych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa. 
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