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KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa  w gminnym konkursie „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021” 

I. Dane właściciela/współwłaścicieli zgłaszanej zagrody: 

1. Imię i nazwisko 

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

2. Adres położenia zagrody  

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

............................................................................................................................................................. 

3. Tytuł prawny do zagrody: 

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

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

4. Adres zamieszkania 

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

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

5. Dane kontaktowe: 

tel...........................................       adres e-mail........................................................ 

     

II. Charakterystyka zagrody: 

1. Powierzchnia zagrody/gospodarstwa..................................................................................... 

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

2. Rodzaj zabudowy …............................................................................................................... 

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

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

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

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

                
III. Oświadczenie właściciela/współwłaścicieli. 

1) Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w Gminnym Konkursie „EKOLOGICZNA 

ZAGRODA 2021”. 

…....................................................... 
czytelny podpis właściciela zagrody   

 
2) Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w Powiatowym Konkursie  „ EKOLOGICZNA 

ZAGRODA 2021”. 

…....................................................... 
czytelny podpis właściciela zagrody 

 

3) Oświadczam, że znany mi jest Regulamin Gminnego i Powiatowego Konkursu „EKOLOGICZNA 

ZAGRODA 2021” oraz akceptuję wszystkie jego zapisy. 

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

czytelny podpis właściciela zagrody 

 
4) Oświadczam, że udostępnię zagrodę we wskazanym terminie Komisji Konkursowej  wraz               

z niezbędnymi dokumentami celem dokonania jej oceny. 

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

czytelny podpis właściciela zagrody 
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5) Oświadczam, że zobowiązuję się do uiszczenia należnego podatku  od wygranych w 

wysokości  10 % od wartości przyznanych nagród zgodnie  z zapisami regulaminu konkursu  

powiatowego  Pkt. VI 3.a.i b. 

…........................................................ 
czytelny podpis właściciela zagrody            

Oświadczenie 

W związku z udziałem w konkursie „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021” wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w karcie zgłoszenia w celu przeprowadzenia 

konkursu. Wyrażam zgodę na publikację fotografii wykonanych podczas wizytacji zagrody oraz 

podczas uroczystego rozdania nagród podczas Dożynek Gminnych. 

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

                                                                              podpis 
 

Informacja dla uczestników konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021” 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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) informujemy, iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. 

Częstochowska 7, reprezentowana przez Wójta Gminy. 

2. Kontakt naszym z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@przyrow.pl  

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:  

• Przeprowadzenia konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021”. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora tj. 5 lat. 

5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny 

cel przetwarzania 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

• osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych  

• podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności,  

z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).  

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej 

dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego czy organizacji międzynarodowych. 

11. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie 

stosuje profilowania. 

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

mailto:iod@przyrow.pl

