
 
Załącznik do Regulaminu konkursu 

 

 

ZGŁOSZENIE 

udziału w konkursie na: 

„Najładniejsze ogródki przydomowe oraz balkony na terenie miasta Lipna” 

 

Imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości: 

…………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Nr telefonu: ………………………………………………… 

 

Niniejszym zgłaszam ogródek przydomowy / balkon* do udziału w konkursie. 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu. 

2. Wyrażam zgodę na sfotografowanie zgłoszonego do konkursu obiektu oraz na 

bezpłatną publikację w internecie i w publikacjach związanych z prowadzoną przez 

Urząd Miejski działalnością ekologiczną. 

 

 

 

 

……………………………      …………………………… 

(data)         (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 

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 (dalej: RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Lipna, Plac Dekerta 8, 87-600 

Lipno, której organem wykonawczym jest Burmistrz Miasta Lipna 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminie Miasta Lipna: e-mail: emilia.niklas@poczta.fm 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6  ust .1 lit. b wyłącznie w celu: 

 przeprowadzenia konkursu  współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu 

pn.: ”Najładniejsze ogródki przydomowe oraz balkony na terenie miasta Lipna” oraz rozliczenia 

dotacji przyznanej na ten konkurs. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione WFOŚiGW w Toruniu oraz  podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria 

okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikacje i kwalifikację dokumentacji w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana osobowych jest naruszeniem przepisów RODO. 

8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, niepodanie lub podanie 

niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

 

 

 

 

Otrzymałam/łem: ………………………………………………… 

 


