
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu dziennikarskiego „Ciepło od zaraz!”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko:

Mail: 

Telefon:

miejsce publikacji materiału:

data publikacji materiału:

link do materiału (opcjonalnie):

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady  (UE)  2016/679 z  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) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej RODO,
informujemy, że: 

1.  Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest  Stowarzyszenie  Krakowski  Alarm Smogowy,
z siedzibą w Krakowie , 31-104 ul. Felicjanek 10/6.

2.  Kontakt  z  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  możliwy  jest  pod  adresem  e-mail:
biuro@krakowskialarmsmogowy.pl  lub  listownie  pod  adresem:  Stowarzyszenie  Krakowski  Alarm
Smogowy, z siedzibą w Krakowie , 31-104 ul. Felicjanek 10/6. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest zgodę
podmiotu danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania związanego: 

- ze zgłoszeniem pracy w konkursie dziennikarskim „Ciepło od zaraz!”; 

- z prawidłowym przebiegiem konkursu dziennikarskiego „Ciepło od zaraz!”;

- z przekazaniem nagrody w konkursie dziennikarskim „Ciepło od zaraz!”;

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie
odrębnych przepisów. 

6.  Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów  przetwarzania
wskazanych w §8 Regulaminu konkursu dziennikarskiego „Ciepło od zaraz!”. 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie
danych  osobowych  należy  wysłać  informację  o  wycofaniu  zgody  na  adres  email:
biuro@krakowskialarmsmogowy.pl



8.  Posiada  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  w
zakresie  naruszenia  prawa do ochrony  danych  osobowych lub  innych  praw przyznanych  na  mocy
RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie
dziennikarskim „Ciepło od zaraz!”. 

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Przesyłając formularz zgłoszeniowy, oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Ciepło
od zaraz” i akceptuję jego warunki oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych
w formularzu przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, z siedzibą ul. Felicjanek 10/6, 31-104
Kraków, w celu prawidłowego przeprowadzenia  „Konkurs  dziennikarskiego: Ciepło od zaraz”.  Dane
podaję dobrowolnie, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu.


