F-8/WKP(4)

Załącznik do Regulaminu Konkursu
„Aktywne sołectwa gminy Strzegom”
zgodnie z Zarządzeniem Nr 160/B/2017r. Burmistrza
Strzegomia z dnia 2 czerwca 2017r.
w sprawie ustalenia regulaminu Konkursu „Aktywne
sołectwa gminy Strzegom” oraz powołania Komisji
Konkursowej

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie
„Aktywne sołectwa gminy Strzegom”
1. Deklaruję udział sołectwa …………………………………………………............................................…………… ,
- I grupa sołectw do 199 mieszkańców *
- II grupa sołectw od 200 do 599 mieszkańców *
- III grupa sołectw powyżej 600 mieszkańców *
w konkursie „Aktywne sołectwo gminy Strzegom”,
2. Imię i nazwisko sołtysa ………………………………………………………….…...................................…........……
3. Telefon kontaktowy do sołtysa ……………………………………………..............................…........…………...
4. Kod pocztowy, poczta, gmina ……………………………………………................................….........…………….
5. Adres e-mail ……………………………………………………………......................................................…………………
6. Wykaz załączników:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
………………………………….
data, miejscowość

……………………………………
podpis i pieczęć sołtysa

*niepotrzebne skreślić

Urząd Miejski w Strzegomiu_2018
www.bip.strzegom.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, str. 1 z późn. zm.)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Strzegomia – Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150
Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Krzysztof Olejniczak.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel. 609 010 402, adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji karty zgłoszenia do udziału w konkursie
„Aktywne sołectwa gminy Strzegom”, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 160/B/2017r. Burmistrza
Strzegomia z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu Konkursu „Aktywne sołectwa gminy
Strzegom” oraz powołania Komisji Konkursowej.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- przeniesienia swoich danych;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to
wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).
7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania jest
obligatoryjne. Nie podanie w/w danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku
o przyznanie nagrody w konkursie „Aktywne sołectwa gminy Strzegom”.
Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
Oświadczenie wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:
•

numer telefonu do celów kontaktowych
TAK

•

NIE

adres e-mail do celów kontaktowych
TAK

NIE
…………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)
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