FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w akcji „Weź się za zieleń”
z okazji Światowego Dnia Ziemi
Ja,……………………………………………………………..……………………………………………………
(imię i nazwisko)

zgłaszam chęć udziału w akcji wspólnego sadzenia drzew, która odbędzie się w dniach
10.05.2021 r. – 14.05.2021 r.
W sprawie informacji dotyczących szczegółów organizowanej akcji, proszę o kontakt pod numerem
telefonu…………………………………………………………………...………………………………………..

…………………………………………………..
(podpis)

Informacja RODO

Uczestnik akcji „Zielono mi, weź się za zieleń…”wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z art.
13 ust. 1 i ust. 2 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku
z powyższym Organizator informuje, że:
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizowanym Dniem Ziemi jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. Mogą się Państwo
z nim kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60

e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl

telefonicznie: 32 47 85 100
2. Inspektor ochrony danych - IOD
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
 listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
 e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia akcji sadzenia drzew, w ramach obchodów
Dnia Ziemi. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO.
4. Odbiorcy danych osobowych
Nie będziemy przekazywać Państwa danych innym podmiotom.
5. Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w związku z akcją przetwarzane (przechowywane) będą w trakcie realizacji przedsięwzięcia przez okres 10 lat,
zgodnie z kat. archiwalną BE10.
6. Przysługujące Państwu uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 prawo dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w akcji.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
………………………………………………………………………..
(podpis)

