
 

 

 
 

 
Burmistrz Miasta Przeworska 
ul. Jagiellońska 10 
37-200 Przeworsk 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - edycja 2022 
 

 
Imię i nazwisko zgłaszającego……………………………………………………………………………..……………………….. 

 
adres…………………………………………………………………………………………tel..…………………..……………………….. 

 

 

ZGŁASZAM UDZIAŁ W KONKURSIE W KATEGORII*: 
 

NAZWA KATEGORII  Wizytacja 
wiosenna komisji 

Wizytacja 
letnia komisji 

1. najładniejszy ogród przy domu jednorodzinnym   

2. najładniejszy ogródek działkowy   

3. najładniejszy ogród kolekcjonerski lub ogród przy budynku 
wielorodzinnym 

  

4. najładniejszy balkon   

* zaznaczyć X przy kategorii, której dotyczy zgłoszenie i zadeklarować ilość wizytacji komisji (jednokrotna w lecie (okres 

wakacyjny), lub dwukrotna wiosną (w terminie 26.05.-08.06.2022 r.)  i w lecie. 
 

Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu. Osobą odpowiedzialną za utrzymanie 

ogrodu (zwanych w dalszej części formularza obiektami) jest:............................................................... 

………………………………………………………………..zamieszkała/y....................................................................... 

tel. .................................... Posiadaczem działki na której znajduje się obiekt jest.................................. 

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

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem w konkursie „Najładniejszy 
ogród i balkon w Przeworsku”, organizowanym przez Burmistrza Miasta Przeworska, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws. 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). 
2. Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Urząd Miasta Przeworska w celach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z roztrzygnięciem i upowszechnianiem wyników konkursu przez publikację zdjęć, 
filmów na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska, profilu Facebook oraz w regionalnej prasie. 
 
Załącznik: Podpisana klauzula informacyjna RODO. 
 

 

    ………………………………………………………………………… 
data i czytelny podpis               

 



Klauzula informacyjna 

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmistrz Miasta Przeworska 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miasta 
Przeworska – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 
archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, 

5. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Urzędu 
Miasta Przeworska oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich 
niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw, 

6. przysługuje Pani/Panu prawo do: 

o żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

o sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO, 

o ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po 
ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów, 

7. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana 
dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody), 

8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne 
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, 

9. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie 
Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na 
podstawie których odbywa się przetwarzanie, 

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym 
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu, 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy 
prawnej. 

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Przeworska: 

1. listownie na adres:  Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk 
2. telefonicznie  16 648 78 44  
3. e-mailowo: iod@przeworsk.um.gov.pl. 

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10 
w Przeworsku. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy 
przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 
..………………………………… 
             podpis 

mailto:iod@przeworsk.um.gov.pl

