
Załącznik nr 1 do Regulaminu „Zielony Zakątek” 

Karta zgłoszenia  do konkursu „ZIELONY ZAKĄTEK” 
1. Imię i nazwisko  

 

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

2. Adres zamieszkania, pesel     

 

 .............................................................................................................../pesel………………………….. 

 

3. Telefon .................................................................................. 

4. Do konkursu zgłaszam (zaznaczyć krzyżykiem): 
 

                     balkon – loggię                           ogródek przydomowy – skwer przy budynku (bloku). 
 

5. Proszę o wykonanie zdjęć w terminie: (zaznaczyć krzyżykiem): 
 

             I połowa  lipca                           I połowa  sierpnia  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu „Zielony Zakątek” i akceptuję określone w nim zasady, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piekarach Śląskich danych 

osobowych zwartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej dla celów dla jakich karta została złożona. 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w celu umieszczenia  

ich na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz w gazetce „Wspólny 

Dom”. 

 

                                                                          

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

                                                           podpis 

 

Klauzula informacyjna : 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). 

  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich,  ul. Leśna 22,  41-940  Piekary 

Śląskie. 

2. Administrator danych wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: 

k.bondka@smpiekary.pl, lub telefonicznie w godzinach urzędowania  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich, ul. Leśna 22,  

41-940  Piekary Śląskie. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i RODO w celu realizacji Konkursu „Zielony Zakatek”. 

4. Posiada Pani/Pan prawo zwrócenia się do nas z żądaniem dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pani/Pan wycofać też zgodę na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej 

zgody przed jej cofnięciem. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. Podanie  danych osobowych  jest warunkiem udziału w konkursie. Podanie  danych  jest dobrowolne, lecz w przypadku  

niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa konkursie. 

7. Dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Administratora. 
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