
Załącznik 

do Regulaminu konkursu na nazwę 

terenu położonego w Sępólnie Krajeńskim  

przy ul. Osiedle Leśne 

 

Formularz zgłoszenia do konkursu na nazwę terenu położonego 

w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Osiedle Leśne 

 

Zgłaszam następującą nazwę terenu położonego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Osiedle Leśne: 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Krótkie uzasadnienie nazwy: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:………………………………………………………….. 

 

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy osobą zgłaszającą jest osoba małoletnia:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon i/lub adres e-mail do kontaktu: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

- zgłoszenie propozycji nazwy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu; 

- zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych; 

- informacja o przetwarzaniu danych stanowi załącznik do niniejszego formularza i wymaga podpisania 

przez zgłaszającego; 

- uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw 

majątkowych na rzecz Gminy Sępólno Krajeńskie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na 

wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, na warunkach określonych 

w Regulaminie. 

 

 

………………………………… ……………………………………… 
miejscowość i data podpis zgłaszającego lub podpis rodzica albo 

opiekuna prawnego osoby małoletniej 

 



Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w 

Sępólnie Krajeńskim, w związku z ogłoszonym konkursem na nazwę terenu położonego w 

Sępólnie Krajeńskim, przy ul. Osiedle Leśne. 

Na podstawie art. 13 lub 14 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 

2016 r. L 119/1) informuję, że: 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:   

Administrator  

Danych  

Osobowych (ADO)  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, z 

siedzibą w Sępólnie Kraj. przy ul. T Kościuszki 11.  

Inspektor Ochrony  

Danych (IOD)  

  

  

  

  

Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim jest Hanna 

Sobiechowska, z którą Pan/Pani może się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw 

związanych z przetwarzaniem danych.  

– e-mail: iodo@gmina- sepolno.pl 

– telefon: (52) 389-42-32 

 

Cele przetwarzania 

danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z: 

-zgłoszeniem swojego udziału w konkursie na nazwę terenu położonego w Sępólnie 

Krajeńskim, przy ul. Osiedle Leśne; 

Podstawa prawna 

przetwarzania danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lub art. 9 
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)   oraz                                                                                          
-ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego                                                                                                    
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.) 
- regulaminu konkursu na nazwę terenu położonego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Osiedle 
Leśne. 
Dane podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są 
podawane dobrowolnie. 
 

Okresy 

przechowywania 

danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego te 

dane zostały zebrane w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto Pani/Pana 

dane przechowywane będą w celach archiwalnych w terminach wymaganych przepisami 

prawa.   

Odbiorcy danych 

osobowych 

Po wyłonieniu zwycięscy konkursu, w związku z przetwarzaniem danych we wskazanych 

celach, Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko) oraz wizerunek mogą być udostępniane 

do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na stronie internetowej Gminy 

Sępólno Krajeńskie, w materiałach prasowych, publikacjach, Serwisie Informacyjnym 

Gminy Sępólno Krajeńskie, na portalu społecznościowym Gminy Sępólno Krajeńskie. 

Przekazywanie danych 

osobowych do państwa 

trzeciego lub 

organizacji między 

narodowej  

Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych 

 Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Prawa związane z 

przetwarzaniem 

danych osobowych  

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych:   

1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii;   

2. Prawo sprostowania i uzupełnienia niekompletnych swoich danych 

osobowych;   

3. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;  

4. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;  

5. Prawo do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu,  

6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym 



momencie.  

Aby skorzystać z powyższych praw proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (dane kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia 

skargi  

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie.  

  

 

 

Administrator 

        Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 

 

Sępólno Kraj. 31 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną 
 

 

 

 

 

…..……………………………………………………………………… 

podpis zgłaszającego lub podpis rodzica 

albo opiekuna prawnego osoby małoletniej 
 

 

 


