
 

               

 

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’  

ul. Szosa Zambrowska 1/27 

18-400 Łomża  

Tel. 501-547-219, 516-772-103 

www.lgd-sasiedzi.pl, lgdsasiedzi@gmail.com 

 

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE 

 

Dane osobowe uczestnika Konkursu 

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………. 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, numer domu/numer mieszkania): …………….. 

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

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………….. 

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

Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………….. 

Ilość przekazanych filmików w ramach konkursu na spot reklamowy:…………………… 

 

 

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

    Miejscowość, data              Czytelny podpis uczestnika 

 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu 
 

1. Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu na spot reklamowy 

organizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”                          

i akceptuję jego warunki.  

 

2. Oświadczam, iż jestem autorką/em spotu reklamowego zgłoszonego do konkursu. 

 

3. Wyrażam zgodę na udostępnienie spotu reklamowego na stronie internetowej 

Organizatora konkursu.   

http://www.lgd-sasiedzi.pl/


 

               

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lokalną Grupę 

Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi” ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża dla celów 

niniejszego konkursu. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w dalszej części 

zgłoszenia. 

 

 

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

    Miejscowość, data               Czytelny podpis uczestnika 

 

 

Zgodnie z 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, 

RODO), informuję iż: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi” ul. Szosa 

Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, lgdsasiedzi@gmail.com.  

Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@lgd-sasiedzi.pl 

Celem przetwarzania jest organizacja konkursu fotograficznego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody 

osoby, której dane dotyczą, lub zgody rodzica / opiekuna prawnego. 

Dane osobowe przechowywane będą do ustania celu biznesowego. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, osoby 

upoważnione przez Administratora.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku 

przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie 

udziału w konkursie fotograficznym. 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 


