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Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Sołectw

KARTA ZGŁOSZENIA 
Drużyny do Turnieju Sołectw

1. Nazwa Sołectwa (nazwa drużyny) 

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

2. Imię i Nazwisko Kapitana -………………………...……………………………………

3. Adres zamieszkania Kapitana, telefon kontaktowy, adres e-mail

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………….…………………………………………..

4. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  Turnieju  Sołectw  i  akceptuję  jego

postanowienia.

5. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  szczególności:  imienia

i nazwiska,  adresu  zamieszkania,  numeru  telefonu,  adres  e-mail,  wizerunku  oraz

zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

………………………………………..
Data i podpis Kapitana

Przyjęto w dniu………………………

Podpis osoby przyjmującej……………………………………..

Informacje
1. Kartę zgłoszenia  drużyny do Turnieju należy dostarczyć  w terminie  wskazanym przez  organizatora do

Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
2. Drużyna zobowiązana jest  do rejestracji   w czasie  imprezy  dożynkowej.  Rejestracja  prowadzona będzie

w punkcie informacyjnym Gminy Baboszewo w godz. od  13.00 do 14.00.
3. Brak rejestracji drużyny oznacza automatyczną dyskwalifikację  .

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących
inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW
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Obowiązek Informacyjny 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika Turnieju Sołectw

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Baboszewo  (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub
drogą e-mailową pod adresem: urzad@gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
mailowym: iod@gminababoszewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z uczestnictwem w Turnieju Sołectw organizowanym przez Urząd
Gminy w Baboszewie w czasie Dożynek w Gminie Baboszewo w szczególności: zgłoszenia uczestnictwa,
udziału w wydarzeniu, publikacji imiennych wyników w placówce Administratora i na stronie internetowej,
odbioru przyznanych nagród,  publikacji  relacji  z wydarzenia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz
portalach społecznościowych oraz innych publikacjach.
5. Dane osobowe nie mogą pochodzić od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa,
w tym w szczególności do: urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
8.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  tak  długo  jak  wynika  to  z  przepisów  prawa  (w szczególności
dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie
po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  o  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie. Ich niepodanie spowoduje
brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących
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