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Zał. 1 

KARTA ZGŁOSZENIA  

• imię i nazwisko/ nazwa i adres placówki. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

• telefon kontaktowy :................................................................................................ 

• kategoria konkursowa: ……………………………………………………………….. 

• dane opiekuna( w przypadku niepełnoletnich uczestników)  wraz z nr tel. oraz e-mailem: 

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

• imię i nazwisko autora/ów (w przypadku grup)   

1...................................................................................................... 

2...................................................................................................... 

3...................................................................................................... 

4......................................................................................................  

5...................................................................................................... 

6...................................................................................................... 

7...................................................................................................... 

8...................................................................................................... 

9...................................................................................................... 

10.................................................................................................... 

 Wyrażam zgodę na udział w Konkursie na wykonanie ozdoby świątecznej  

i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach związanych z Konkursem i promocją 

rewitalizacji miasta Wałbrzycha, zgodnie z art. 81, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zmianami). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Konkursu  

plastycznego  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 

2016 poz. 922 ).  

  

    

         …....................................................  
        podpis uczestnika/ opiekuna 
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Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski  
w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1, 58 – 30 Wałbrzych, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu, Rynek 23, 58 – 
303 Wałbrzych, tel. 74 64 44 716, rewitalizacja@um.walbrzych.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą 
elektroniczną poprzez iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie  pod numerem 74 665 53 59 lub pisemnie na adres Urząd  
Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58 – 303 Wałbrzych 

I. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 64 44 716, rewitalizacja@um.walbrzych.pl 

II. Wskazanie inspektora ochrony danych - Inspektor ochrony danych - kontakt: e-mail  
iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 665 53 59 

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe 
będą przetwarzane w celu rozwiązania konkursu plastycznego na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

IV. Obowiązek podania danych osobowych - Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny ale 
jest konieczne w celu przekazywania wiadomości. 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych - W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych w celu wskazanym w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym, na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe będą  przechowywane przez okresy 
zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą - Zapewniamy Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe 
są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przysługują odpowiednie prawa wynikające  
z 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 i Ustawą z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w tym: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do 
uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych -  
w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych 
(tzw. „prawo do bycia zapominanym”); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych. 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy 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, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu 
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.     
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