
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

PT. „ RAWA MAZOWIECKA  MIASTEM KWIATÓW I ZIELENI” 

 

                                            Wypełnia uczestnik konkursu 

 
1. 
 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej swój 
udział w konkursie 
 
 

 

2. 
 

Adres zamieszkania  
(kod pocztowy, ulica, nr lokalu) 
 
 

 

3. 
 

Lokalizacja przedmiotu oceny 
(jw.) 
 

 

4. Nr telefonu kontaktowego (e-mail) 
 

 

 5. Rodzaj obiektu będącego przedmiotem 
oceny komisji konkursowej 
 

 

 

Niniejszym oświadczam,  że zapoznałem/am  się z postanowieniami regulaminu 
Konkursu pod nazwą: „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni” i akceptuję określone 
w nim zasady. Jednocześnie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Organizatora na potrzeby Konkursu, w tym zgodę na publikowanie mojego imienia  i nazwiska 
oraz publikację wykonanych przez komisję konkursową zdjęć mojej nieruchomości, balkonu, 
ogródka.            
            
      ……………………………………………………………… 
     

(data i czytelny podpis) 
 

 

 



Zgodnie z art.13 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- zwanym dalej RDO Urząd 

Miasta w Rawie Mazowieckiej informuje, że: 

Administratorem Pana/Pani danych jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, mający siedzibę 

w Rawie Mazowieckiej (96-200) przy pl. Piłsudskiego 5. 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: um@rawamazowiecka.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

  

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

poprzez email: iod@rawamazowiecka.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub pod 

numerem telefonu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 46 8144711. 

  

PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; 

- art. 6 ust. 1 lit. d RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 

której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

  

Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

……………………………………………………………… 
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