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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

Imię i nazwisko Uczestnika / Autora: …………………………………………………………….…………...... 

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

Telefon, e-mail: ………………….…………………………………………………………………….………….. 

 

HASŁO PROMUJĄCE PICIE KRANÓWKI (praca konkursowa): 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie Uczestnika/ Autora: 

Oświadczam, że ww. praca nie narusza niczyich praw autorskich ani dóbr osobistych. 

Niniejszym przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy zgłoszonej w konkursie 

plastycznym do publikacji, rozpowszechniania oraz dokonywania niezbędnych opracowań, skrótów oraz 

innych, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń konkursu. 

Jednocześnie upoważniam Organizatora do prezentacji pracy i wykorzystania do celów promocyjnych i 

marketingowych Organizatora w nieograniczonym zakresie i terminie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPWiK Sp. z o.o. dla potrzeb 

niniejszego konkursu.                                                            

                                              ………..……………………………………....……………………….. 
Miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (lub Opiekuna prawnego) 

Numer zgłoszenia: …………………………………………………………………. 
          (nadaje Organizator - numer, pod którym zostanie zaprezentowana praca Komisji konkursowej) 

_________________________________________________________________________________ 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie: ADO) będzie Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe: Milanówek (05-822), ul. Spacerowa 4, e-mail: mpwik@mpwik-
milanowek.pl 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu promującego picie kranówki. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest: niezbędność do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem konkursu 
na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).  

3. Dostęp do Twoich danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy ADO. Ponadto, Twoje dane osobowe będą 
przekazywane następującym kategoriom podmiotów: podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające 
jego działalność np. dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej, dostawcy usługi serwisu systemów informatycznych ADO 
oraz podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

4. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób 
zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.  

5. Dane będą przechowywane do zakończenia całego procesu konkursu, w którym bierzesz udział. 
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Przysługuje Ci prawo do: 
dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub 
niekompletne, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym 
wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  

http://www.mpwik-milanowek.pl/

