
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na piaseczyński Quest rowerowy                                                        

Rowerem przemierzamy gminę Piaseczno  

Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie organizowanym przez gminę Piaseczno: 

 

 imię i nazwisko uczestnika ............................................................................................................................... 

 

 adres zamieszkania ………….... .......................................................................................................................... 

 

 nr dowodu osobistego/paszportu ……………...................................................................................................... 

 
 PEEL uczestnika ……………………………………………………………………...………….…….………. 

 

 adres e-mail uczestnika……………..................................................................................................................... 

 
 nr telefonu uczestnika………….. ……………………………………………………………………………… 

 

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

miejscowość, data, podpis uczestnika 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

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

miejscowość, data, podpis uczestnika 

 

Klauzula RODO w stosunku do uczestników konkursu na piaseczyński Quest rowerowy Rowerem 

przemierzamy gminę Piaseczno: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Gmina Piaseczno 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, w Piasecznie 

(kod pocztowy 05-500). Przedstawicielem administratora danych jest Inspektor Ochrony Danych Bogdan 

Temoszczuk tel. 22 1770 550 mail: bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu 

2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji 

konkursu na piaseczyński Quest rowerowy Rowerem przemierzamy gminę Piaseczno, opublikowanie nazwiska 

uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody w formie lub wyróżnienia w konkursie. Imię i nazwisko 

mailto:temoszczuk@piaseczno.eu


osoby biorącej udział w konkursie będzie zamieszczone na zaprojektowanym, wydrukowanym  

w nieograniczonej liczbie oraz wprowadzonym do pamięci komputerów oraz do Internetu Queście. Podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu 

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora 

– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. F 

RODO). 

3. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Dane osobowe inne niż imię i nazwisko uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w punkcie 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji  

lub innych przepisach prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016 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, i zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

 

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

miejscowość, data, podpis uczestnika 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu  

do konkursu na piaseczyński Quest rowerowy Rowerem przemierzamy gminę Piaseczno w celu przeprowadzenia 

konkursu organizowanego przez Gminę Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05 – 500 Piaseczno z siedzibą w Piasecznie 

przy ul. Kościuszki 5. 

 

 

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

miejscowość, data, podpis uczestnika 


