
Zał. Nr 1 Regulaminu konkursu 

„Podnosimy estetykę gminy 

Bełżyce 2018” 

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 
udziału w konkursie 

„Podnosimy estetykę gminy Bełżyce 2018” 
 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................................ 

Adres 

........................................................................................................................................................................

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

Nr telefonu ................................................................................................................................................... 

 

Zgłaszam udział w konkursie w kategorii:* 

  posesji miejskiej 

  posesji wiejskiej 

  balkon 

  teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

TERMIN przeglądu posesji:* 

 

 II poł. czerwca 

 I poł. lipca 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu, 

 wyrażam zgodę na sfotografowanie mojej posesji/balkonu/ogrodu oraz podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi 

do publicznej wiadomości do celów promocyjnych organizatora, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzonego przez Gminę Bełżyce konkursu  

„Podnosimy estetykę gminy Bełżyce 2018”. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne 

oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, 

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Bełżyce z siedzibą przy ul. Lubelskiej 3 w Bełżycach. Dane 

osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Masz prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego 

wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż do zakończenia konkursu. Twoje dane 

osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych 

osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, 

w którym bierzesz udział. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

........................................................ 
         data i podpis zgłaszającego 

 

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Miejskim do dnia 30 

maja 2018 r. 
 

 
* - zaznaczyć właściwe 


