
FORMULARZ KONKURSOWY 
„Zamelduj się w Mysłowicach, wymyśl hasło i wygraj nagrodę!”

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

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hasło konkursowe zawierające nazwę „Miasto Mysłowice”: 

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

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

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu „Zamelduj się w Mysłowicach, wymyśl hasło
i wygraj nagrodę!” organizowanego przez Prezydenta Miasta Mysłowice. 
2.  Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich  danych osobowych dla  potrzeb i  w celu  przeprowadzenia  konkursu
„Zamelduj się w Mysłowicach, wymyśl hasło i wygraj nagrodę” zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
Zgoda obejmuje również wykonanie zdjęć podczas wręczenia nagród oraz opublikowanie ich na stronie internetowej
www.myslowice.pl oraz w lokalnej prasie.

……………………………………….. ………………………………………
           (miejscowość, data)         (czytelny podpis)

POTWIERDZENIE ZAMELDOWANIA 
(wypełnia urzędnik)

 

Potwierdzam, że Pan/i ……………………………………………………………………………………………………………

dokonał/a zameldowania na pobyt stały w Mieście Mysłowice w dniu ……………………………………

….…………………………………...

                                                                                                            (podpis pracownika)



Urząd Miasta Mysłowice / ul. Powstańców 1 / 41-400 Mysłowice / tel. 32 31 71 100 / myslowice.pl

Zgodnie  z  art.  12  i  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
(RODO) informujemy że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Mysłowice  
z  siedzibą  w  Urzędzie  Miasta  Mysłowice  przy  ul.  Powstańców  1  w  Mysłowicach  
(tel. 32 31 71 202 e-mail.: prezydent@myslowice.pl);

2. Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  –  tel.:  32  31-71-245,  
e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl;

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb i w celu przeprowadzenia konkursu
„Zamelduj się w Mysłowicach, wymyśl hasło i wygraj nagrodę”;

4. Dane osobowe (imię i nazwisko) oraz wizerunek laureatów konkursu zostaną przekazywane
tzw. odbiorcom zewnętrznym np. mediom oraz lokalnej prasie;

5. Formularze  konkursowe  zostaną  zniszczone  przez  Komisję  konkursową  z  wyjątkiem
formularzy osób nagrodzonych. Okres przechowywania danych laureatów w Urzędzie Miasta
Mysłowice wynosi rok od końca roku kalendarzowego;

6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma następujące prawa:

1) dostępu do danych

2) sprostowania danych

3) usunięcia danych

4) ograniczenia przetwarzania danych

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

6) przeniesienia danych

7) cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie.


