
       Załącznik Nr 3 do 

       Zarządzenia Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

       Nr 34/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

 

………………………….. 

miejscowość, data 

 

………………………………………………. 

imię, nazwisko 

 

………………………………………………. 

Adres 

 

………………………………………………. 

telefon 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

„Najpiękniejszy ogród i przedogródek Gminie Mińsk Mazowiecki" 

 

Niniejszym deklaruję swój udział w konkursie na „Najpiękniejszy ogród  

i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki" i zgłaszam do konkursu: 

 

Ogród/przedogródek położony………………………………………………………… 
        (adres) 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem/posiadaczem nieruchomości wskazanej w pkt 1. 

 

1. Akceptuję Regulamin konkursu „Najpiękniejszy ogród i przedogródek  

w Gminie Mińsk Mazowiecki". 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

związanych z udziałem w konkursie „Najpiękniejszy ogród i przedogródek  

w Gminie Mińsk Mazowiecki", organizowanym przez Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

3. Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez 

Gminę Mińsk Mazowiecki w związku z udziałem w konkursie 

„Najpiękniejszy ogród i przedogródek w Gminie Mińsk Mazowiecki"  

w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z rozstrzygnięciem i 

upowszechnianiem wyników konkursu przez publikację zdjęć, filmów, 

transmisji online na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki, profilu 

Facebook Gminy Mińsk Mazowiecki oraz na łamach biuletynu informacyjnego 

..Głos Ziemi Mińskiej" 

4. Zostałam/em poinformowany o tym, że: 

 Administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk 

Mazowiecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy  

ul. Chełmońskiego 14, tel.(25) 756 25 00. 



 Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „lOD") wyznaczonym  

przez Administratora można kontaktować w następujący sposób: 

a) pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chełmońskiego 

14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 

b) pocztą elektroniczną na adres e-maii: iod@minskmazowiecki.pl, 

- Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

a) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 - podanie 

moich danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału  

w postępowaniu konkursowym „Najpiękniejszy ogród i przedogródek 

 w Gminie Mińsk Mazowiecki" - Zgodnie z RODO przysługuje mi: 

a) prawo dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) moich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu; 

f) prawo do przenoszenia danych; 

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej; 

h) prawo wniesienia skargi do Prezes UODO. 

- Moje dane osobowe będą przechowywane do chwili cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego podobnego żądania. 

- Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich 

zabezpieczenie w celu ochrony moich praw i wolności.  

 

 

 

 

…………………………… 

(czytelny podpis) 

 


