
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu   

„Mój dom cały w kwiatach na terenie miasta Radomska w 2022 r.” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do Konkursu „Mój dom cały w kwiatach na terenie miasta Radomska w 2022 r.”  zwanego dalej Konkursem 

1. Imię i Nazwisko …............................................................................................................ 

 

2. Adres zamieszkania …..................................................................................................... 

 

3. Numer telefonu kontaktowego …...................................................................................... 

 

4. Zgłaszam obiekt w kategorii* : 

           □ balkon, taras 

           □ ogród przydomowy – zabudowa jednorodzinna 

           □ ogród przydomowy – zabudowa wielorodzinna 

 

5. Adres obiektu zgłoszonego do Konkursu …....................................................................... 

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

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 
Tak *      Nie * 
 □           □        Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych  

w postaci imienia i nazwiska, poprzez podanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Konkursie oraz 

jego uczestnikach, w materiałach informacyjnych i reklamowych, mediach tradycyjnych oraz elektronicznych, 

w szczególności na stronie internetowej oraz profilu Organizatora w mediach społecznościowych (Facebook).                          

  □      □     Zezwalam na nieodpłatne przetwarzanie przez Organizatora Konkursu mojego wizerunku  

w szczególności poprzez wykorzystywanie i rozpowszechnianie w postaci zdjęć wykonanych podczas 

konkursu i w trakcie wręczania nagród, w tym na rozpowszechnianie w materiałach informacyjnych                       

i reklamowych, mediach tradycyjnych oraz elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej oraz 

profilu Organizatora w mediach społecznościowych (Facebook). 
 

Jednocześnie oświadczam, że : 

- zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Konkursu, 

- zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, 

- jestem właścicielem, najemcą lub użytkownikiem nieruchomości i złożone na Konkurs zdjęcia są mojego balkonu, 

  tarasu lub ogrodu, nie są obciążone prawami autorskimi osób trzecich i nie były wcześniej prezentowane, 
- przenoszę bezpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na polach              

  eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

- niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie i wszystkie dane zamieszczone w formularzu są prawdziwe. 
 

 

     ………………………….…………………………….... 

 
                                                                                            Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu 

*  właściwe zaznaczyć 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem 
„Mój dom cały w kwiatach na terenie miasta Radomska w 2022 r.” 

 



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 (ogóle rozporządzenie 
o ochronie danych - Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO” informuje się, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Mój dom cały w kwiatach na terenie 
miasta Radomska 2022 r.” zwanego dalej Konkursem jest Prezydent Miasta Radomska 
z siedzibą : 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. 44 685 45 00, adres  e-mail: um@radomsko.pl, 
 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz 
zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  
z praw związanych  z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby, telefonicznie:  
44 685 44 72 lub poprzez pocztę elektroniczną: abi@radomsko, 

 
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji oraz przeprowadzenia niniejszego 

Konkursu, 
 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,  
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
 w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w celu zapewnienia 
Administratorowi możliwości organizacji i dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie na warunkach 
określonych w jego Regulaminie. Ponadto w zakresie wyrażonej zgody Administrator będzie mógł 
przetwarzać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika, poprzez podanie 
ich do publicznej wiadomości w informacjach o Konkursie i jego uczestnikach,  
a także w mediach tradycyjnych i za pośrednictwem internetu tj. strony internetowej oraz profilu 
 w mediach społecznościowych (Facebook), 

 
5. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być wycofana w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 
6. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz członkowie powołanej komisji 

konkursowej. Dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź stosownych umów zawartych  
z Administratorem, 

 
7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu, a także przez czas 

niezbędny do celów archiwalnych, natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie 
udzielonej zgody – do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, 

 
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania 

ich kopii. Może także żądać ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Jeżeli wystąpią  

okoliczności wskazane w art. 17 RODO – może żądać usunięcia swoich danych. Ponadto ma prawo 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w  

sprawach ochrony danych osobowych jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy prawa (organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 

00 -193 Warszawa), 

10.  Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby 
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. 

 

mailto:um@radomsko.pl

