
      

     ZGŁOSZENIE 

     KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2022 

 

  

Imię i nazwisko 

uczestnika* 

 

 

 

Nr telefonu* 

 

 

 

Adres do korespondencji* 

 

 

 

      Kategoria* 

 

Ogródek 

przydomowy 

Ogródek 

działkowy 

Taras i balkon 

 

 

  

Adres ogrodu, posesji, działki, 

balkonu, tarasu zgłaszanej do 

konkursu* 

 

 

 

Adres email 

 

 

 

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 

Augustów. 

 

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a jestem właścicielem/ współwłaścicielem/ 

użytkownikiem wieczystym, korzystam z posesji na podstawie umowy ……………………………  

i posiadam zgodę właściciela na udział w konkursie.** 

Oświadczam, że nie byłem/byłam laureatem konkursu w roku 2020, 2021.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w 

Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów zawartych w formularzu zgłoszeniowym na 

potrzeby konkursu na najładniejszą posesję na 2022 r.  



      

     ZGŁOSZENIE 

     KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2022 

 

Wyrażam zgodę na sfotografowanie i publikację informacji i zdjęć mojej posesji  

w materiałach wydawanych przez Organizatora konkursu oraz na stronach internetowych. 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa  

z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel. 

87 643 42 10 adres mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl, zwany dalej 

Administratorem.  

2. Inspektor Danych Osobowych, e-mail iod@urzad.augustow.pl. 

3. Pana/Pani  dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu oraz 

promowania działań Administratora na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przystąpienia do konkursu.  
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym). 

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu. Dane 

opublikowane w mediach i materiałach wydawanych przez Administratora będą 

przetwarzane do wycofania zgody.  

 

* pole obowiązkowe 

** niepotrzebne skreślić 

 

-------------------------------------    -------------------------------------- 

Miejscowość i data     Czytelny podpis 

mailto:urzad.miejski@urzad.augustow.pl
mailto:iod@urzad.augustow.pl

