Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Wniosek o wykonanie etażowego, gazowego centralnego ogrzewania w ramach
konkursu pt. „Zamień kopciucha na ekoczyściucha”
realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: ......................................................................................
2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: ..............................................................................
3. Telefon kontaktowy: .......................................................................................................
4. Adres e-mail …...............................................................................................................
Ja niżej podpisany ............................................................. składam wniosek o dopuszczenie
do udziału w organizowanym konkursie ponadto oświadczam, że zapoznałem się
z Regulaminem konkursu i przyjmuję warunki w nim zawarte.

_______________________________________
data i podpis Wnioskodawcy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych
przeze mnie w niniejszym wniosku, w celu organizacji, weryfikacji poprawności zgłoszeń
i dalszego przeprowadzenia konkursu pt. „Zamień kopciucha na ekoczyściucha”. Przyjmuję
do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do
prawidłowej realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

_______________________________________
data i podpis Wnioskodawcy

Data wpływu wniosku do Organizatora ……………………….
Podpis przedstawiciela Organizatora…………………………..

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z artykułu 13. Rozporządzenia Parlamentu 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) – tzw. RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem tel.: 33 499 06 00
lub za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: sekretariat@zgm.eu. Do kontaktu z administratorem
można też wykorzystać usługi ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan
bezpośrednio skontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych:
telefonicznie pod numerem 33 499 06 98 lub pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@zgm.eu.
3. Pani / Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres
poczty elektronicznej będą przetwarzane w celu organizacji i dalszego przeprowadzenia konkursu, w tym
weryfikacji poprawności zgłoszeń, na podstawie uzyskanej od Pani / Pana zgody na przetwarzane tych
danych. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, we wskazanym wyżej zakresie,
jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dostęp do Pani / Pana danych będą posiadać
jedynie osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, ani też nie będzie stosowane wobec nich profilowanie.
5. Pani / Pana dane osobowe, we wskazanym w punkcie 3 zakresie, będą przechowywane do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, lub do czasu wycofania udzielonej przez Panią / Pana zgody,
w zakresie, w którym Pani / Pana dane są na podstawie zgody przetwarzane, chyba że przepisy prawa
wskazują inne terminy przechowywania danych. Po upływie tego czasu Państwa dane usunięte.
6. Informujemy, że przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
7. W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w którym Pani / Pana dane
są na podstawie zgody przetwarzane. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych można przesłać drogą elektroniczną na adres iod@zgm.eu lub na
adresy wskazane punkcie 1 lub 2.
8. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć
w tej sprawie skargę do organu nadzorczego – to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych, we wskazanym w punkcie 3 oraz formularzu zgody zakresie, niezbędnym do
organizacji, weryfikacji poprawności zgłoszeń i dalszego przeprowadzenia konkursu pt. „Zamień kopciucha
na ekoczyściucha”. jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowej realizacji celów, w jakich zostały
zebrane. Niepodanie w/w danych spowoduje brak możliwości prawidłowej weryfikacji złożonego wniosku.

