
 
Zgłoszenie do udziału w XV Gminnym Konkursie na „Najlepiej 

utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla” 
 
 
 
1. Imię i nazwisko posiadacza obiektu: 
............................................................................................................................................................... 
2. Adres do korespondencji: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. Adres zgłaszanej posesji: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. Opis zgłaszanej posesji: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
5. Zdjęcie posesji (nie jest obowiązkowe). 
6. Zgłaszający (osoba lub instytucja). 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
adres e-mail, telefon (podać obowiązkowo) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko,  
adres posesji, adres do korespondencji, dane kontaktowe oraz na utrwalenie i publikację mego 
wizerunku do celów promocyjnych gminy w celu przeprowadzenia czynności związanych z XV 
Gminnym Konkursem na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla” w 2021 roku, oraz 
że zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik do zgłoszenia. 
 
 
 

………………………………………… 
(data i podpis) 

 
 
 

 
 
 
 



Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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) dalej Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej RODO) 
poinformowano mnie o tym, że:  
1) administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy  Orla z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, adres e-mail: ugorla@orla.pl , tel. 85 7305780; 
2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Orla jest Pani Iwona Malczyk, e-mail: 

malczyk@togatus.pl , iod@orla.pl , tel. 506358200, adres: Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, Urząd Gminy Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia czynności związanych z 
udziałem w XV Gminnym Konkursie na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla” 
w 2021 roku; 

4) Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa; 

5) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej; 

6) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
wskazanych w pkt. 3, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w przepisach wykonawczych 
do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

7) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 
8) posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 
9) dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), 

polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników 
osobowych osoby fizycznej, w szczególności: do analizy lub prognozy aspektów dotyczących 
efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych 
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; 

10) podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Jednocześnie jestem zobowiązana/y do 
ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zrealizowanie mego 
zgłoszenia; 

11) Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane 
osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa. 

 
 
       .                    .......................................................... 
                             (data i czytelny podpis) 
 


