……………………………………………
(Miejscowość, data)

………………………………………..………..…….......….
(Imię i Nazwisko właściciela posesji, gospodarstwa)

………………………………………….........................
(Adres zamieszkania)

…………………………………………........................
………………………………………..…......................
(tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w XII edycji konkursu
„Piękne, bo bialskie” – gm. Terespol, w następujących kategoriach:

A. Gospodarz Roku

B. Najpiękniejszy Ogród Roku

........................................................
(Podpis właściciela posesji, gospodarstwa)

Zgodnie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Terespol z siedzibą w Kobylanach Plac
Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany, tel. 834112000;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr. 0834112038 lub adresem email
hkaminski@gminaterespol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,oraz publikacji jego wyników
na stronach internetowych Urzędu Gminy Terespol .
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą –Urząd Gminy Terespol, Starostwo Powiatowe w Białej
Podlaskiej
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres – do momentu rozstrzygnięcia konkursu na etapie
powiatowym i publikacji jego wyników.
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora będzie skutkować niedopuszczeniem do kolejnego etapu konkursu.

........................................................
(Podpis właściciela posesji, gospodarstwa)

ZGŁOSZENIE

Zgłaszam udział w XII edycji konkursu „Piękne, bo bialskie” - Gmina Terespol,
w następujących kategoriach:

A. Gospodarz Roku
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy……………………………………………………………..

B. Najpiękniejszy Ogród Roku
Imię i nazwisko ……………………………………………………………..………
Adres……………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy………………………………………………………………

…………..……………………………
Data i podpis zgłaszającego

