
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do konkursu na najbardziej kreatywny sposób gromadzenia wody deszczowej na terenie własnej 

posesji 

Imię i nazwisko.......................................................................................................................................................................................................... 

Adres................................................................................................................................................................................................................................ 

Telefon, e-mail……………………………………......................................................................................................................................................... 

OPIS SPOSOBU GROMADZENIA WODY DESZCZOWEJ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

W załączeniu zdjęcia wykonanego rozwiązania. 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu konkursowego i akceptuję jego 
zapisy. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją  
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i 
prawie ich poprawiania. 

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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Długołęki z siedzibą w Urzędzie Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 

12, telefon 71-323-02-03 ,e-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl 

2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Długołęka, e-mail: iod@gmina.dlugoleka.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w konkursie na najbardziej kreatywny sposób 

gromadzenia wody deszczowej na terenie własnej posesji, na podstawie udzielonej zgody. 

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów 

zawartych z Gminą Długołęka (np. podmioty świadczące obsługę prawną czy informatyczną). 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, 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. 

7. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w tym 

przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w 

konkursie; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub profilowaniu. 

mailto:iod@gmina.dlugoleka.pl

