
Załącznik nr 1 

do Regulaminu powiatowego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich 
z Powiatu Kraśnickiego 

pn. „Ręcznie wykonane ozdoby choinkowe” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Nazwa Koła Gospodyń 

Wiejskich 

 

Imię i nazwisko przedstawiciela 

KGW 

 

Adres do korespondencji 

Uczestnika 

 

Numer telefonu Uczestnika 

 

Adres e-mail Uczestnika 

 

Nazwa zgłaszanej pracy 

konkursowej, krótki opis 

 

 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu 

zgłoszeniowym w celu organizacji Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo 

wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia. 

4. Wyrażam zgodę, aby Praca konkursowa została wykorzystana w celach związanych  

z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

 

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

Miejscowość, data i podpis Uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 



Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane 

RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kraśnicki z siedzibą: 23-204 Kraśnik, 

Al. Niepodległości 20. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 

adres e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl 

adres do korespondencji: 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na 

podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO. 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu pkt. 3 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. 

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed ich cofnięciem (zasady określone w Rozdziale III RODO - Prawa osoby, 

której dane dotyczą). 

7. Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału  

w konkursie. 

9. Ponadto informuję, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO. 

 
 

mailto:abi@powiatkrasnicki.pl

