
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

„Zgierskie drzewo roku” 

 

IMIĘ I NAZWISKO  
UCZESTNIKA KONKURSU 

 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 
 

 
ULICA/NR BUDYNKU/NR LOKALU 

 

TELEFON KONTAKTOWY 
 

 

ADRES E-MAIL 
 
 

MIEJSCE WYKONANIA ZDJĘCIA / LOKALIZACJA 
FOTOGRAFOWANEGO DRZEWA  

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana 
Pawła II 16, 95-100 Zgierz na potrzeby organizacyjne Konkursu „Zgierskie drzewo roku”.  
 
 

 
                                                                                     Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku, utrwalonego w dokumentacji 
fotograficznej przez Prezydenta Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz  w celu promocji 
medialnej Konkursu, w tym na umieszczenia mojego imienia i nazwiska jako uczestnika Konkursu „Zgierskie drzewo roku” w 
prasie oraz na stronie internetowej Miasta Zgierza (Wyrażenie niniejszej zgody nie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie).  

 
 
 
 

                                                                                     Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu 
 

Oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości, iż:  

 Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 
16, 95-100 Zgierz.  

 Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Konkursu „Zgierskie drzewo roku”.   

 Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Moje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu „Zgierskie drzewo roku” z uroczystym wręczeniem 
nagród włącznie, a następnie przez okres archiwizacji dokumentacji.  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie „Zgierskie drzewo 
roku”.  

 W sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub 
pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierz. 

 

 

 

                                                                                     Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, iż: zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia, 

a podane w zgłoszeniu konkursowym  informacje są zgodne z prawdą; 

 

                                                                                     Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu                                   

 


