
 

Załącznik Nr 1 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie „Segregujemy!!” organizowanym przez  

Urząd Miasta Piekary Śląskie dotyczący zbiórki makulatury  

w placówkach oświatowych na terenie Miasta Piekary Śląskie  

 

Zgłaszam placówkę:  

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

……………………..………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………...…………………………………………………

………………………….................................................................................................................. 

do udziału w konkursie „Segregujemy!!” organizowanym przez Urząd Miasta Piekary Śląskie na 

zbiórkę makulatury. 

 

Liczba uczniów w placówce (ogółem)  …………………………....………………………………… 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (dyrektor placówki lub inna upoważniona przez niego osoba):    

 

……………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

telefon: …………………………………………. 

 

e-mail: ……………………………………. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 
(w skrócie RODO): 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie i Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu 
udziału w konkursie „Segregujemy!!” dot. zbiórki makulatury w placówkach oświatowych na 
terenie Miasta Piekary Śląskie.  

2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

 

 

…………………                                                 ………...................…………………….. 

        data                                                                Podpis osoby zgłaszającej 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej 

RODO), informuję iż:  

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. 

Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl 

oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie, tel. +48 

(32) 289-99-39; e-mail: zgk@zgk.piekary.pl. 

2. Prezydent Miasta Piekary Śląskie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie „Segregujemy!!” dot. zbiórki makulatury w 

placówkach oświatowych na terenie Miasta Piekary Śląskie – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

ww. RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

organizatorom konkursu, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji 

papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 

Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w 

Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 

do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 

osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały 

naruszone. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia udział w 

konkursie „Segregujemy!!”.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. RODO. 
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