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Załącznik 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURSU pn.: „Historia mojej miejscowości”

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………………….………………….………………

Adres mail, nr telefonu: …………………………………………………………………….……………………………………..…………………..

Adres pocztowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgłaszam do konkursu mój tekst pod tytułem:…………………………………………………………………….………..……………..

………………………………………………………………………………………
czytelny podpis uczestnika

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”

Organizator:

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów
- Polskie Kwiaty

Partnerzy:

Gmina Hrubieszów

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU pn. „Historia mojej miejscowości”
Zgodnie z art. 13 ust 1-2 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), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w związku z konkursem jest Stowarzyszenie
Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty, z siedzibą: Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów.
2. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z ww. Rozporządzeniem zwanym
dalej „RODO”, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia laureatów, przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagród, wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
3. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz jego upowszechnienia i promocji,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, przy czym umowę tę stanowi udzielenie licencji do pracy konkursowej.
4. Administrator zamierza przekazywać Pana/Pani dane osobowe w celu upowszechnienia informacji i promocji
Konkursu i jego wyników partnerom Konkursu: Gminie Hrubieszów oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w
Hrubieszowie z/s w Wołajowicach.
5. Administrator zamierza udostępnić Pana/Pani dane osobowe dla celu monitoringu, kontroli w ramach
realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas jego realizacji i po zakończeniu w celu przekazania
nagród oraz przygotowania, publikacji prac w Internecie i w formie papierowej.
7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych oraz ew.
sprostowania błędnych danych. Żądanie należy przesłać na adres e-mail: polskie.kwiaty.2008@wp.pl.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a
Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17
ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) Pana/Pani Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
b) cofnął/cofnęła Pan/Pani zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) Pana/Pani Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) Pana/Pani Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
e) Pana/Pani Dane Osobowe zostały zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez uprawniony podmiot lub
podmioty, w związku z oferowaniem bezpośrednio dziecku usług społeczeństwa informacyjnego, o których
mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Data i miejsce……………………………………………………

Wyrażam zgodę ...…………………………………………………………..
czytelny podpis Uczestnika

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”

