
 
  

 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „ Zaprojektuj i nazwij śmieciarki” 
 

 

Świebodzin, dnia ....................................... 
 

 

Sołectwo……........................................................................................................................... 

 

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

 

Adres e-mail sołtysa .......................................................................................................................... 

 

Numer telefonu sołtysa………............................................................................................................. 

 

 
RODO - Klauzula informacyjna 
- KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1. Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie ich swobodnego przepływu. 
2. 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”), informujemy zasadach przetwarzania Państwa 
danych osobowych w Zakładzie Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych w Świebodzinie oraz  
 przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo 
„Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 
roku. 
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych  
w Świebodzinie, Sp. z o. o., ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin, reprezentowany przez Dariusza Gusta – 
Prezesa Zarządu; 
2) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych: Anna Reszel e-mail: 
iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wnioskami  
i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych; 
3) Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji 
 i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie 
internetowej Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, 
zwanego dalej RODO; 
4) Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: 
a) umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, 



 
  

 

b) umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 
c) opublikowanie informacji o laureatach, 
d) archiwizację dokumentów; 
5) Administrator przetwarza wizerunek uczestników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na 
podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
6) Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na 
zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 
obowiązków wynikających z przepisów prawa. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane 
podmiotom i organizacjom samorządowym oraz współpracującym z administratorem danych w zakresie 
organizacji konkursu, w szczególności jednostkom samorządowym gminy zajmującym się promocją 
gminy, usługobiorcom przetwarzającym na zlecenie Organizatora materiały pokonkursowe; 
7) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do momentu ogłoszenia wyników konkursu, 
dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane na stronie internetowej administratora przez rok 
od ogłoszenia wyników konkursu oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z udzieloną 
licencją niewyłączną; 
8) Na zasadach art. 15 – 21 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści 
przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia, prawo żądania przeniesienia danych 
osobowych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, 
prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, prawo do żądania usunięcia; 
9) Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 
11) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
12) Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału 
w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 
 
 
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie oraz oświadczam, że zapoznałem(łam) się 
z regulaminem konkursu oraz  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 
osobowych i wizerunku mojego dziecka potrzeby konkursu organizowanego przez Zakład Wodociągów 
Kanalizacji i Usług Komunalnych w Świebodzinie, Sp. z o. o., ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin. Wyrażam 
zgodę na udostępnienie wizerunku mojego dziecka na stronach: 
- www.zwkiuk.swiebodzin.pl, 
- www.facebook.com/zwkiuk/ 
w celu promocji na czas nieokreślony. Wyrażona zgoda jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie 
wizerunku jako danych osobowych w rozumieniu RODO. 

Zostałem/am poinformowany/a, że udzielona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i przysługuje mi 
prawo do jej cofnięcia. 
 

 

Podpisy rodziców/opiekuna prawnego i imię i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie  

 

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

http://www.zwkiuk.swiebodzin.pl/
https://www.facebook.com/zwkiuk/


 
  

 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



 
  

 



 
  

 

 


