
Załącznik nr 1 

 

Formularz należy wypełnić czytelnie – ręcznie (drukowanymi literami) lub elektronicznie. Wypełniony i podpisany 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.bielsko@gmail.com  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

imię i nazwisko  

nr telefonu kontaktowego  

adres poczty elektronicznej  

dane rodzica lub opiekuna prawnego* 

imię i nazwisko*  

nr telefonu kontaktowego*  

adres poczty elektronicznej*  

* - należy wypełnić, jeśli Uczestnik nie jest pełnoletni 

 

Propozycja hasła reklamującego kampanię  

„Wykiwaj podwyżki z biletem miesięcznym i 30-dniowym” 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego** 

(imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej) w celu przeprowadzenia Konkursu „Wykiwaj 

podwyżki z biletem miesięcznym i 30-dniowym” oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, 

zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej RODO. Posiadam 

wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały 

zebrane.  

** - niepotrzebne skreślić  

…….……..………..…………………………………………… 

(miejscowość, data oraz czytelny podpis) 

 

2. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego/mojego dziecka/podopiecznego** w 

następujących publikatorach: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w 

Magazynie Samorządowym w Bielsku-Białej, na portalach społecznościowych Organizatora – w celu 

promocji wyników Konkursu „Wykiwaj podwyżki z biletem miesięcznym i 30-dniowym”. 

** - niepotrzebne skreślić  

…….……..………..…………………………………………… 

(miejscowość, data oraz czytelny podpis) 



 

3. Wyrażam zgodę jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora** – na wielokrotne, 

nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonego hasła reklamowego w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, na stronach internetowych i profilach w portalach 

społecznościowych Organizatora oraz w innych formach utrwaleń, bez konieczności każdorazowego 

ich zatwierdzania. 

** - niepotrzebne skreślić  

…….……..………..…………………………………………… 

(miejscowość, data oraz czytelny podpis) 

 

 

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Wykiwaj podwyżki z biletem 

miesięcznym i 30-dniowym” oraz akceptuję jego treść. 

** - niepotrzebne skreślić  

…….……..………..…………………………………………… 

(miejscowość, data oraz czytelny podpis) 

 

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) o tym, 

że: 

a) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 

Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1; 

b) z Inspektorem Ochrony Danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl, 

pisemnie na adres siedziby Administratora. 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu „Wykiwaj podwyżki z 

biletem miesięcznym i 30-dniowym”, ogłoszenia wyników Konkursu (w tym na stronie 

internetowej i mediach), promocji Konkursu oraz w celu wykonania innych ciążących na 

Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym 

archiwizacyjnych, a także w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, 

na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

d) Dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w ppkt.c przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, w tym przez okres realizacji wyżej określonych celów i 

zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte. 

e) Podanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu jest dobrowolne, jednakże jest 

warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie. Przysługuje prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody 

na przetwarzanie. W przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych spowoduje to niemożność przystąpienia do Udziału w Konkursie i dyskwalifikacji z 

Konkursu, o której mowa w§ 2 ust 8 Regulaminu Konkursu. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

f) Administrator przewiduje przekazanie danych osobowych: swoim pracownikom, którzy zostali 

wyznaczeni do realizacji Konkursu, podmiotom które świadczą usługi na rzecz Administratora 



niezbędne do realizacji zadań związanych z Konkursem tj. usługi drukarskie lub innym podmiotom 

zaangażowanym w realizację Konkursu, członkom Komisji konkursowej. Przekazywanie 

powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w 

ppkt c niniejszej klauzuli. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do 

realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego 

zrealizowania. W pozostałym zakresie Administrator nie zamierza nikomu przekazywać danych 

osobowych poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących 

przepisów prawa. W związku z możliwością korzystania z usług podmiotów udostepniających 

platformy mediów społecznościowych (Facebook), Państwa dane mogą być przekazywane do 

państw trzecich. Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych znajdują się na stronie 

internetowej dostawcy usług.  

g) W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do danych 

osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

- przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od 

spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania 

danych osobowych. 

h) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z 

prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z 

siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

i) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

…….……..………..…………………………………………… 

(miejscowość, data oraz czytelny podpis Uczestnika konkursu/rodzica/opiekuna prawnego**) 

** - niepotrzebne skreślić  

 


