KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU
Wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie „Zielony Poznań” należy
dostarczyć do Zarządu Stowarzyszenia działającego na rzecz działkowców lub
Rodzinnego Ogrodu Działkowego właściwego ze względu na położenie działki,
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, ul. Wilczak 16, 61-623
Poznań lub do Biura Konkursu Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Urzędu Miasta Poznania Poznań, ul.28 Czerwca 1956 r. nr 404, pok. 104, tel. 61 878
50 49 do 20 czerwca br.
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Tytuł Prezydenta Miasta Poznania
za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Zielony Poznań” i akceptuję jego warunki.

Data zgłoszenia
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Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 330/2019/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 1.04.2019 r.

Podpis
uczestnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania
z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania w ramach
sprawowania władzy publicznej, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy
o samorządzie gminnym, którym jest realizowanie spraw z zakresu ładu przestrzennego,
ochrony środowiska i przyrody, zieleni gminnej i zadrzewień oraz promocja gminy.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania
przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane
d) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
• po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
danych
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń
• osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia
nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie „Zielony Poznań”.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

