
Rejowiec,  dn. ............................. 

 

ZGODA UCZESTNIKA KONKURSU 
(WYPEŁNIC DRUKOWANYMI LTERAMI) 

 

Ja niżej podpisany  

(imię i nazwisko) 

zgłaszam swoją działkę/gospodarstwo rolne znajdujące się pod adresem: 

(pełny adres: miejscowość, numer domu) 
 

 
 

(numer telefonu - kontaktowy) 

 

do udziału w konkursie „Moje Gospodarstwo Estetyczne i Bezpieczne”. 

 

 

 
Proszę postawić dowolny znak w kratkach. 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam  się z Regulaminem konkursu „Moje gospodarstwo estetyczne i bezpieczne”.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia nazwiska, miejsca zamieszkania w celu realizacji 

konkursu „ Moje gospodarstwo estetyczne i bezpieczne”.  

Wyrażam zgodę na  publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas konkursu oraz  imienia, nazwiska jako podpisu 

pod zdjęciem mojej działki/gospodarstwa rolnego przez Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu,  Urząd Miejski w Rejowcu, 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oddział w  Chełmie, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Oddział w Chełmie w gminnej gazecie „Oksza” , na tablicach informacyjnych w siedzibie GOK, na stronie internetowej 

www.gmina.rejowiec.pl oraz na Facebook GOK w Rejowcu, w celu promocji Konkursu. 

 

                                                                                                                                                 

………….……..………………………………………………….. 

                                                                                                                            Data, podpis uczestnika konkursu 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że: 

1.Administratorem danych osobowych jest:  

Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, ul. Fabryczna 13, 22-360 Rejowiec;  

Urząd Miejski w Rejowcu, ul. Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec;  

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oddział w  Chełmie, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm;  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Chełmie, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8a, 22-100 Chełm;    

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem IODO@zeto.lublin.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. tj. zgoda. W przypadku 

wyrażenia dodatkowej zgody dane zwycięzców Konkursu tj.: imię, nazwisko, wizerunek będą zamieszczone w gminnej gazecie 

„Oksza” , na tablicach informacyjnych w siedzibie GOK, na stronie internetowej www.gmina.rejowiec.pl oraz na FB GOK w 

Rejowcu w celu promocji Konkursu. 

4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a także w przypadku przez okres niezbędny do realizacji  

z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez 

przepisy, jakie mogą mieć związek z wygraną w Konkursie lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 

celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami strony przeciwnej. 

5. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji i promocji Konkursu „Moje gospodarstwo estetyczne i bezpieczne.   

7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

8. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

…………….………………………………………………. 

          Data, podpis uczestnika konkursu 
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