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PBOPOZYCJA OTRZYMANEGO
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Oświadczam(v). że:

1. zapoznałemiam(liśmy) się z regulaminem konkursu ,,Przyjazne podwórko" i akceptuję(emy)
jego warunki;

2. nie uczestniczę(ymy) w innym wniosku dotyczącym konkursu ,,Przyjazne podwórko";

3. wyrazam(my) zgodę na przetwarzanie moich(naszych) danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu araz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Przyjmuję(emy) do wiadomości, że administratorem danych jest Miejski Zarząd Usług
Komunalnych (ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice). Posiadam(my) wiedzę,
że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały
zebrane-

4. zapoznałem/am(liśmy) się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony osób
tizycznychw związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- RODO, która została załączona do regulaminu konkursu ,,Przyjazne podwórko".*
-- dotyczy osób fizycznych
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!nteqralna cześó wniosku stanowi:

1. Koncepcja lub projekt zagospodarowania podwórka wraz z nasadzeniami, uwzględniający
etapowość realizaĄi przedsięwzięcia;

2. Kalkulacja kosztów realizaĄi przedsięwzięcia lub kosżorys inwestorski;
3. Załącznik mapowy (wykaz działek wraz z określeniem ich powierzchni do planowanego

zagospodarowania);
4, Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością;
5. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji przez osoby podpisujące wniosek;
6.
7.
B,

9.

lmię i Podpis Wn ioskodawcyiosoby upowaźn ionejnazwisko
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Klauzula informacyjna wynikająca z arl. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 20161679 z27 kwietnia 2006 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przephywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46^'VE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO

1, Zgodnie z ań. 13 ust. 1 RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych

jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c,44-109 Gliwice.

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy lnspektora Ochrony Danych, z którym

moźna się kontaktować:

1) listowanie na adres: Miejski Zarząd Usług Komunalnych - lnspeklor Ochrony Danych,

ul. Strzelców Bytomskich 25c,44-109 Gliwice;

2) przez e-mail: iĘl._Q:łruŁ.pl

3. Dane osobowe pozyskane w związku z PanilPana udziałem w konkursie będą przetwarzane

w celu organizacji i przeprowadzenia konku rsu,,P rzyjazne podwórko",

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie,

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazllwane:

1) podmiotom przelwarzĄącym je na nasze zlecenie;

2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom

państwowym, gdy wystąpiązżądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzalezniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest

obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1) czasu trwania konkursu;

2) przepisy prawa, które mogą nas obligowac do przetwarzania danych przez określony czas;

3) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9. Ponadto, inform ujemy , że ma Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłow e oraz
uzupełnien ia n iekom pletnych danych osobowych ;

3) ządania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia

Przez Panią/Pana, zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej

przetwarzania;

4) ządania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie

naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy leż na potrzeby marketingu

bezposredniego;
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6) przenoszenia swoich danych osobowych;

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie

ma wpływu na zgodnośc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana

zgody przed jej wycofaniem. Zgodę moźe Pani/Pan wycofac poprzez wysłanie oświadczenia

o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądz adres mailowy.

1 1, lnformujemy, że nie korzystamy z systemow słuzących do zautomatyzowanego podejmowania

decyzji.
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