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Gmina Kłaj 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu pt. 

Najpiękniejsze drzewo w okolicy 

 

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

Adres e-mail……………………………………………………………………………………..……………….. 

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………..……………. 

Tytuł zdjęcia i opis……………………………………………………………………........................... 

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

Lokalizacja drzewa………………………………………………………….…………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Konkursu ekologicznego organizowanego 

przez Gminę Kłąj i Wessling Polska Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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).  Oświadczam również, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim 

warunki. 

Jednocześnie potwierdzam, że przyjąłem do wiadomości, iż: 

• Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Kłaj 32-015 Kłaj 655 oraz WESSLING Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie, ul. Prof., Michała Bobrzyńskiego 14  

• przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

• celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu pt. Najpiękniejsze drzewo w okolicy, 

• mam prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przeniesienia danych, mam prawo 

również wnieść skargę do organu nadzorczego w rozumieniu art. 77 RODO, 

• dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu., nie dłużej niż do czasu wycofania 

zgody, dane będą usuwane niezwłocznie po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych, 

• mam prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, 

• podanie danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, nie jest wymogiem prawnym i 

mam prawo odmówić wyrażenia zgody, brak zgody na przetwarzanie danych będzie oznaczał niemożliwość 

wzięcia udziału w konkursie.  

• w związku z prowadzeniem akcji promocyjnych i marketingowych, potencjalny krąg odbiorców jest 

nieograniczony, dane będą publicznie dostępne na stronie internetowej www.klaj.pl, www.wessling.pl oraz na 

profilach organizatora i współorganizatora w mediach społecznościowych.  Odbiorcą moich danych osobowych 

będą przede wszystkim podmioty co do których Gmina Kłaj i WESSLING Polska Sp. z o.o.  prowadzi kampanie 

promocyjne i marketingowe. Dodatkowo odbiorcami danych mogą być: fotograf, agencje marketingowe, firmy 

zapewniające obsługę internetową strony internetowej. 

Zgoda jest ważna do odwołania. 

 

………………………………………………… 

             Data i czytelny podpis   


