ZAŁ. NR 1 do regulaminu konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w Konkursie EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021 r.
I. Dane właściciela/współwłaścicieli zgłaszanej zagrody:
(imię, nazwisko) ……………………………………………………………………………….
Adres położenia zagrody……………………………………………………………………….
Tytuł prawny do zagrody………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe:
tel. ……………………………
adres e-mail: …………………………………………....
II. Charakterystyka zagrody:
-

pow. Zagrody/ gospodarstwa …………………………………………………………..
rodzaj zabudowy ……………………………………………………………………….
dane dot. nieruchomości: ……………………………………………………………….

III. Oświadczenia właściciela/współwłaścicieli.
1) Oświadczam że wyrażam zgodę na uczestnictwo w Powiatowym Konkursie „Ekologiczna
Zagroda 2021”.
…………………………………………...
czytelny podpis właściciela zagrody
2) Oświadczam, że udostępnię zagrodę we wskazanym terminie Komisji Konkursowej, wraz
z niezbędnymi dokumentami celem dokonania jej oceny.
…………………………………………...
czytelny podpis właściciela zagrody
3) Oświadczam, że znany jest mi jest Regulamin Powiatowego Konkursu „Ekologiczna
Zagroda 2021” oraz że akceptuję wszystkie jego zapisy.
…………………………………………...
czytelny podpis właściciela zagrody
4) Oświadczam, że zobowiązuję się do uiszczenia należnego podatku od wygranych w
wysokości 10 % od wartości przyznanych nagród zgodnie z zapisami regulaminu konkursu
Pkt. VI 3.a. i b
…………………………………………...
czytelny podpis właściciela zagrody

IV. Zgłoszenie przez Urząd Gminy do Etapu Powiatowego Konkursu „Ekologiczna
Zagroda 2021”
………………. ………..
miejscowość,

data,

…………………………
Podpis Wójta/Burmistrza

Oświadczenie
W związku z udziałem w konkursie „Ekologiczna Zagroda 2021” wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych wymienionych w karcie zgłoszenia w celu przeprowadzenia konkursu.
Wyrażam, zgodę na publikację fotografii wykonanych podczas wizytacji zagrody oraz podczas
uroczystego rozdania nagród w trakcie Dożynek Powiatowych.

………………………….…..
podpis

Informacja dla uczestników konkursu „Ekologiczna Zagroda 2021r.
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, (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016) informujemy, że:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Starosta Częstochowski z siedzibą
w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa. W sprawie przetwarzania
swoich danych można również kontaktować się telefonicznie: 34 32-29-194 oraz pocztą
elektroniczną: odpady@czestochowa.powiat.pl
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych oraz z
wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy Rozporządzenia może Pan/Pani
kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Częstochowie na
adres: 42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9 lub iod@czestochowa.powiat.pl
Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu „Ekologiczna Zagroda 2021”.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.
Dane zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym będą przekazane do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dane nie będą przekazywane innym
odbiorcom w rozumieniu przepisów Rozporządzenia. Fotografie dokumentujące wizytację zagrody oraz
rozdanie
nagród
mogą
być
umieszczane
na
tablicach
informacyjnych,
w
wydawnictwie „Częstochowskie Wieści Powiatowe”, na stronie internetowej Starostwa.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane przez okres trwania
projektu „Ekologiczna Zagroda” dofinansowanego przez WFOŚ i GW w Katowicach lub do czasu
wycofania zgody.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych.
Ma Pani/Pan prawo do wycofania niniejszej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-913 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.
Podanie swoich danych w formularzu jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

