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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 330/B/2013
Burmistrza Strzegomia
z dnia 20 listopada 2013 r.

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
„Konkurs Odnów i wygraj”
DANE OSOBOWE WŁAŚCICIELA LUB IMIONA I NAZWISKA WSPÓŁWŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI LUB ZARZĄDCY ( ZARZĄDU)
Imię/ Imiona
i
nazwisko/nazwiska

Oznaczenie zarządu
lub zarządcy:
Adres budynku:
Telefon:
Nr konta bankowego
Dane banku
(nazwa, adres,
położenie)

Kategoria I- budynki
wielorodzinne
Kategoria II- budynki
jednorodzinne
Kategoria III – budynki inne
niż mieszkalne, wpisane do
gminnej ewidencji
zabytków.
Termin rozpoczęcia robót
Termin zakończenia robót
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OPIS WYKONYWANYCH PRAC
Informacja dot. przedsięwzięć
remontowych lub
modernizacyjnych wykonanych
w budynku do dnia zgłoszenia
Szczegółowa informacja o
przedsięwzięciu zgłoszonym do
konkursu (w tym zakres
wykonanych robót)
Uzasadnienie znaczenia
przedsięwzięcia zgłoszonego do
konkursu dla upowszechniania i
ochrony kultury materialnej
Gminy Strzegom
Dodatkowe informacje:
ZAŁĄCZNIKI:
1. Aktualny odpis z księgi wieczystej
potwierdzający tytuł prawny do
nieruchomości
2. Dokumenty zezwalające na przeprowadzenie
zgodnie z prawem, w szczególności z
prawem budowlanym, robót w ramach
przedsięwzięcia zgłoszonego do konkursu,
wraz z protokołem odbioru końcowego
wykonanych robót
3. Dokumentacja fotograficzna dotycząca
przedsięwzięcia zgłoszonego do konkursu
(maksymalnie 10 szt. – zaleca się, aby były to
zdjęcia kolorowe, ukazujące stan budynku
przed i po wykonaniu przedsięwzięcia)

Szt.
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4. Dodatkowe strony:
Szt.

OŚWIADCZENIA:
- Oświadczam, iż zapoznałem się i wyrażam zgodę na wszystkie warunki konkursu o nazwie
„Odnów i wygraj”.
- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na uczestnictwo w konkursie, a wygraną należy przekazać
na rachunek bankowy Wspólnoty, wskazany we wniosku *

…………………………………………..……………………..….
(podpis /y/ właściciela/współwłaścicieli)

Zgłoszenie przyjęto w dniu …………………. (termin składania zgłoszeń do …………………….)
* dotyczy wspólnot mieszkaniowych – w innym przypadku skreślić.

Instrukcja:
Formularz należy wypełnić czytelnie, ręcznie lub komputerowo. W przypadku
wypełnienia komputerowego można rozszerzyć poszczególne rubryki wniosku.
W przypadku ręcznego wypełnienia – informacje niemieszczące się w rubrykach
formularza należy dopisać na dodatkowych kartkach papieru ze wskazaniem, których
pozycji kwestionariusza dotyczą, oraz podpisanych przez osoby podpisujące
kwestionariusz.
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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 Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji kwestionariusza zgłoszeniowego
w konkursie „Odnów i wygraj”, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), uchwały Nr 56/11 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród w konkursie o nazwie
„Odnów i wygraj!” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy
Strzegom oraz Zarządzenia Nr 330/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej w celu weryfikacji i oceny przedsięwzięć w konkursie o nazwie "Odnów
i wygraj!" .
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;
- 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 „Odnów i wygraj!”.
Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
Oświadczenie wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
•

numer telefonu do celów kontaktowych
TAK

•

NIE

nazwa banku, numer konta bankowego - do celów realizacji wniosku
TAK

NIE

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