Formularz zgłoszeniowy do piątej edycji akcji
pn. „Aleja Dzieci” – drzewko dla Twojej pociechy

I. Dane dziecka:
1.

Imię:

2.

Nazwisko:

3.

Wiek:

.

II. Dane rodziców:
1.

Imię i nazwisko matki:

2.

Imię i nazwisko ojca:

3.

Telefon:

4.

Adres:

.

.
(data, podpis rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu)

Klauzula informacyjna - osoby poniżej 16 roku życia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w Chorzelach
(kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40 , adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl.
Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach
związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez: kontakt
osobisty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, adres e-mail: m.piorkowska@chorzele.pl. lub
nr tel. +48(29)751-65-62.
Administrator przetwarza dane osobowe w związku z organizacją akcji pn. „Aleja Dzieci" - drzewko dla
Twojej pociechy.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udział w akcji. Dane osobowe (wizerunek)
będziemy przetwarzać w celu informowania o działaniach publicznych, kulturalnych, oświatowych,
sportowych, itp. podejmowanych przez Administratora, w związku z promocją Miasta i Gminy Chorzele.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku Pana/Pani dziecka/podopiecznego
jest zgoda zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, numer
telefonu, adres.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka/podopiecznego oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Administrator
danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane jedynie w celach badawczych, statystycznych, naukowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Dane osobowe dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynności
związanych z przeprowadzeniem akcji pn. „Aleja Dzieci" - drzewko dla Twojej pociechy (bądź do chwili
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych/innych wynikających z prowadzenia konkursu).

9.






Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele z siedzibą w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, w celu wzięcia
udziału w akcji pn. „Aleja Dzieci" - drzewko dla Twojej pociechy”.
Zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawa do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować
będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru przetwarzanego przez Administratora.

…………………………………………………………………………..
/data i podpis uczestnika/

Klauzula informacyjna - osoby powyżej 16 roku życia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w Chorzelach (kod
pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40 , adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl.
Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach
związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez: kontakt
osobisty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, adres e-mail: m.piorkowska@chorzele.pl. lub
nr tel. +48(29)751-65-62.
Administrator przetwarza dane osobowe w związku z organizacją akcji pn. „Aleja Dzieci" - drzewko dla
Twojej pociechy.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udział w akcji. Dane osobowe (wizerunek)
będziemy przetwarzać w celu informowania o działaniach publicznych, kulturalnych, oświatowych,
sportowych, itp. podejmowanych przez Administratora, w związku z promocją Miasta i Gminy Chorzele.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku Pana/Pani dziecka/podopiecznego
jest zgoda zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, numer
telefonu, adres.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Administrator
danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane jedynie w celach badawczych, statystycznych, naukowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynności związanych
z przeprowadzeniem akcji pn. „Aleja Dzieci" - drzewko dla Twojej pociechy(bądź do chwili cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych/innych wynikających z prowadzenie konkursu).






Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele z siedzibą w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, w celu wzięcia
udziału w akcji pn. „Aleja Dzieci" - drzewko dla Twojej pociechy”.
Zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawa do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować
będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru przetwarzanego przez Administratora.

…………………………………………………………………………..
/data i podpis uczestnika/

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka
1. Oświadczam, że:
• na zdjęciu załączonym do niniejszej zgody znajduje się wizerunek mojego dziecka utrwalony
podczas uroczystości sadzenia drzewek – „Aleja dzieci” – drzewko dla Twojej pociechy,
• udzielam Gminie Chorzele - Administratorowi Danych Osobowych, zwanemu
„Upoważnionym", zgody na rozpowszechnianie, na zasadach i w sposób określony
w niniejszym oświadczeniu, wizerunku wskazanego w pkt. 1 niniejszego oświadczenia
(zwanego dalej „Wizerunkiem").
Niniejsza zgoda upoważnia Upoważnionego do rozpowszechniania Wizerunku w celach
informacyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku, w szczególności w celu zamieszczenia
Wizerunku w mediach wewnętrznych oraz w mediach zewnętrznych Upoważnionego, w związku z
prowadzoną przez Upoważnionego działalnością.
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mojej osobie prawie dostępu do tych danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa
sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawa
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…………………………………………………………..……………………………….
/data I czytelny podpis rodzica lub opiekuna/

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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

