
 

Załącznik nr 1  

Formularz zgłoszeniowy konkursu Krzyżówka organizowanego w ramach realizacji  
zadania pn.: Likwidacja dzikiego wysypiska w miejscowości Załęcze Wielkie 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WŁ 2014-2020 
 
 
Hasło z krzyżówki: ………………………………………………………………. 
  
 
Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………  

adres e-mail, nr telefonu 

…………………………………………………………………………………………………  

nazwa miejscowości zamieszkania: ………………………… 

  
 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu 
i wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych przez Organizatora 
(zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) w celach 
związanych z Konkursem, w tym na podanie informacji o uzyskaniu nagrody lub wyróżnienia, wraz ze 
wskazaniem imienia i nazwiska oraz wizerunku, do publicznej wiadomości w celach informacyjnych 
i promocyjnych.  
 Oświadczam także, iż jest mieszkańcem Gminy Pątnów.  
 
 
…………………………………………………………………………………………………  
Data i podpis uczestnika 
 
 
 
 *Prosimy o czytelne wypełnienie formularza   
  
  



 

 Załącznik nr 2  

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu 
zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu Krzyżówka organizowanego w 
ramach realizacji  zadania pn.: Likwidacja dzikiego wysypiska w miejscowości 
Załęcze Wielkie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ 2014-2020. 
 
  
 Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), informujemy, że:   
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym, jest Województwo 
Łódzkie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, zwany dalej Administratorem, 
adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel.: (42) 663 30 26, email: info@lodzkie.pl   
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych email: iod@lodzkie.pl 
3. Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu 
zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu  Krzyżówka, dla celów sprawozdawczych, 
kontrolnych oraz archiwalnych. Dane osobowe mogą być przetwarzane również dla celów ustalenia i 
obrony lub dochodzenia roszczeń;   
4. Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym będą udostępniane pracownikom oraz 
współpracownikom Administratora, jak również uprawnionym do tego osobom trzecim w zakresie 
niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych 
w ramach Konkursu, w tym organom nadzorczym oraz organom kontrolnym – na podstawie przepisów 
prawa;   
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda – stosownie do 
art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, Dz. Urz. UE L Nr 119 , 
dalej RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją przez Administratora prawnie 
uzasadnionych interesów, tj. zapewnieniem przez Administratora prawidłowej organizacji oraz 
przebiegu Konkursu;  
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w Formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale 
niezbędne do dokonania rejestracji oraz uczestniczenia w Konkursie, co oznacza, że odmowa 
podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym będzie 
równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w Konkursie;   
7. W zakresie, na zasadach oraz warunkach określonych w  RODO posiada Pani/Pan prawo do:   
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych wymaganych w Formularzu 
zgłoszeniowym, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,   
• przenoszenia danych,   
• wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym narusza przepisy RODO;   
8. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych 
w Formularzu zgłoszeniowym w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   
 9. Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;   
10. Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym będą przechowywane do czasu upływu 
terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone 
wobec Administratora 

 


