
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY AKCJI - ZBIÓRKA NAKRĘTEK 
                                                                

  Głuchołazy, dnia …............................ r. 

_____________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby potrzebującej lub nazwa fundacji dla której zbierane będą nakrętki) 

_____________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za opróżnianie pojemnika/pojemników)

____________________________________________________________________

(adres)

_____________________ 

(telefon kontaktowy) 

_____________-______________

(okres przystąpienia do akcji)

OŚWIADCZENIE

__________________________________________  niniejszym oświadczam, iż 

(imię i nazwisko osoby zgłaszającej lub fundacji)

osoba  dla  której  zbierane  będą  nakrętki  jest  osobą  potrzebującą  (np.  leczenia
rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu leczniczego, leków).

Jednocześnie  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  (w  zakresie
imienia  i  nazwiska  oraz  numeru  telefonu)  w  celu  przeprowadzenia  akcji  zbiórki
nakrętek.

__________________________

         (podpis)



Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Zgodnie  z art.  13 ust.  1  i  2  z  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, (zwanego dalej RODO),
informuję iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach, ul.
Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, umig@glucholazy.pl, tel.(77) 409-21-00.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan Zdzisław
Orzeł – dane kontaktowe; tel. 77 409-21-42, adres email oc@glucholazy.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20I6/679 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,  w  celu  przystąpienia  do  akcji  zbiórki  nakrętek  na  podstawie
regulaminu akcji.

4. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli  będzie  to  konieczne, dane będą  udostępniane
innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz innym
stronom  postępowania,  które  muszą  mieć  dostęp  dodanych,  aby  wykonywać  swoje  obowiązki.
Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w
procesie ich przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia akcji.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz do usunięcia w

każdym momencie, co będzie skutkowało zakończeniem akcji.
6. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna

Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


