
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

w konkursie 

na „Najpiękniejsze iluminacje świąteczne  

w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim 2021 roku” 

 

Zgłaszam swój udział w konkursie pn. „Najpiękniejsze iluminacje świąteczne  

w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim 2021 roku” w kategorii:  

 

I. „Iluminacja świąteczna posesji prywatnej – dom wolnostojący/ogród” * 

II. „Iluminacja świąteczna balkonu i okien w zabudowie wielorodzinnej” *  

 

 

1. Nazwisko i imię 

 ....................................................................................................................................... 

2. Adres 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

3. Telefon 

........................................................................................................................................ 
* niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, iż posiadam wszelkie prawa do dysponowania w/w nieruchomością. 

        

        ………………………………………. 

                (czytelny podpis zgłaszającego) 

 
Zgłoszenia wraz ze zgodami na udostępnienie danych osobowych 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, należy: -dostarczyć osobiście do siedziby 
Starostwa Powiatowego w Ropczycach, II p. pokój 302 lub na Biuro Podawcze, - przesłać 
droga mailową na adres: promocja@spropczyce.pl z dopiskiem „Konkurs na najpiękniejsze 
iluminacje świąteczne w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim 2021 roku”, w terminie 6-23 
grudnia 2021 roku do godz. 15.30. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu.                                                                                                      

        ........................................................                                                                                                  

                      (czytelny podpis zgłaszającego) 

mailto:promocja@spropczyce.pl


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

W CELU ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KONKURSU pn. 

„Najpiękniejsze iluminacje świąteczne 

w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim 2021 roku” 

 

Ja, niżej podpisana / podpisany 

 

..............................................................................................................................,  
dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych 
moich danych osobowych: imienia, nazwiska, wizerunku, numeru telefonu, adresu 
zamieszkania przez administratora, tj. Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 
z siedzibą w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce. 

 

w celu organizowania i przeprowadzenia konkursu pn. „Najpiękniejsze iluminacje 

świąteczne w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim 2021 roku” 

 

przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu przetwarzania.  

 

 

Oświadczam, iż zostałam/em, poinformowany, iż w każdym momencie mogę zgłosić 
sprzeciw wobec przetwarzania moich danych  osobowych. 
 

 

 

 

                                                                                                                                   

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

                                                                                                     data i czytelny podpis 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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  (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)   z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1.) 

informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z siedzibą Ropczycach,  

ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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) oraz  

na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920  ze zm.) 

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@spropczyce.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji ustawowych zadań urzędu . Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych  z zastrzeżeniem przepisów prawa, oraz prawo do: 

1) sprostowania danych, 

2) usunięcia danych, 

3) ograniczenia przetwarzania danych, 

4) przenoszenia danych, 

5) wniesienia sprzeciwu, 

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

Dane nie będą: 

1. przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

2. poddawane profilowaniu, 

3. przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

4. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. 

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

ADO informuje, iż na podstawie art. 77. RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych z RODO. 

 

 

 


