Załącznik Nr 1

Karta zgłoszenia do konkursie
na „Najpiękniejsze i przyjazne środowisku gospodarstwo agroturystyczne”
w Powiecie Gryfickim.
Zgłaszam gospodarstwo ………………………………., gmina ……..……………,
do udziału w konkursie na „Najpiękniejsze i przyjazne środowisku
gospodarstwo agroturystyczne” w Powiecie Gryfickim.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (prowadzący gospodarstwo, sołtys lub gmina):
………………………………………………, kontakt: ……………………………
…………………
data i miejsce

………………………………..
Podpis osoby zgłaszającej

Dane gospodarstwa:
…………………………………..……….
imię i nazwisko właściciela gospodarstwa
………………………...……………………………………………………….
dokładny adres i numer telefonu
INFORMUJĘ:
I. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
(Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 poz. 1) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gryficki z siedzibą pod adresem: 72-300 Gryfice,
Pl. Zwycięstwa 37;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia;
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2;
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
II. Wizerunek osób biorących udział w konkursie będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Zdjęcia, fotorelacje oraz filmy z organizacji i rozstrzygnięcia konkursu są upubliczniane, co wiąże się
z rozpowszechnieniem wizerunku osób biorących udział w konkursie a osoby te wyrażają na to zgodę. Przetwarzanie
wizerunku jest niezbędne w celu udokumentowania i rozpowszechnienia informacji o przeprowadzonym konkursie
organizowanym przez Zarząd Powiatu.
Zapoznałem/am się z powyższą informacją określoną w pkt. I oraz II i wyrażam na nią zgodę.

…………………
data i miejsce

……………………….……….………………..
Podpis – zgoda na publikację wizerunku oraz
wykorzystanie danych osobowych
w celach konkursowych

