Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS „KOWAL-MIASTO OGRODÓW”

DANE WŁAŚCICIELA/OPIEKUNA/ZARZĄDCY OBIEKTU
Imię i nazwisko …......................................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny ….....................................................................................................................................................
Numer telefonu …....................................................................................................................................................................
Adres e-mail …..........................................................................................................................................................................
W jaki sposób jest Pani/Pan związana/y z obiektem …........................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (jeśli zgłaszający nie jest właścicielem, opiekunem ani zarządcą zgłaszanego obiektu)
Imię i nazwisko …......................................................................................................................................................................
Numer telefonu ….....................................................................................................................................................................
Adres e-mail ……………………..….................................................................................................................................................
INFORMACJE O ZGŁASZANYM OBIEKCIE
Nazwa ulicy …............................................................................................................................................................................
Numer budynku (jeżeli dotyczy) …..........................................................................................................................................
Numer lokalu (jeżeli dotyczy) ..................................................................................................................................................
Kod pocztowy (jeżeli dotyczy) …..............................................................................................................................................
Lokalizacja obiektu (prosimy o ewentualne podanie piętra, strony budynku lub innych cech charakterystycznych)
…..................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................
Inne uwagi o obiekcie …………..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................

□
□

Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu „KOWAL-MIASTO OGRODÓW”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Kowal, z siedzibą przy ul. Piwna 24, 87-820 Kowal moich danych
osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu w celu uczestnictwa
w konkursie „KOWAL-MIASTO OGRODÓW” w 2022 r.
.
…………………………………………………………………………….

Podpis właściciela/opiekuna/zarządcy obiektu

□
□

Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu „KOWAL-MIASTO OGRODÓW”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Kowal, z siedzibą przy ul. Piwna 24, 87-820 Kowal moich danych
osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu w celu zgłoszenia Uczestnika w konkursie „KOWALMIASTO OGRODÓW” w 2022 r.

……………………………..

Podpis zgłaszającego

Klauzula Informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
w ramach konkursu „KOWAL-MIASTO OGRODÓW.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kowal z siedzibą władz w Urzędzie
Miasta Kowal: ul. Piwna 24,87-820 Kowal. Kontakt z Administratorem: e-mail: kowal@kowal.eu.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, w osobie pana Pawła Modrzejewskiego, z którym można
skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy i w następujących celach:
a)
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- art.6, ust.1,lit.c
RODO; wynikających z następujących aktów prawnych:

art. 27b ust. 1 pkt 8 b Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późń.
zm.) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków,

art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127) o zmianie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw,
b)
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej- art.6, ust.1,lit.e RODO
Podanie danych wskazanych w deklaracji jest obowiązkowe i niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów
administratora. Niepodanie danych osobowych wymaganych w deklaracji spowoduje brak możliwości realizacji
obowiązków, które na nas ciążą, co z kolei może skutkować nałożeniem grzywny, która jest wymierzana na
zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż
okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie
w jakim jest to konieczne do realizacji zadań. Odbiorcami danych jest również Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego - jako podmiot realizujący usługę budowy, wdrożenia i obsługi systemu teleinformatycznego
obsługującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach której będą gromadzone dane osobowe,
przetwarzane w ramach składanych deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw.
Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu i nie będą
przekazywane do państw trzecich.

