
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Formularz zgłoszeniowy 
 Akcja promocyjna „Powiat legionowski od kuchni” 

 
Imię i nazwisko Uczestnika 
(oraz wiek w przypadku Uczestnika 
niepełnoletniego) 
 

 

 
Nr telefonu/adres email 
 

 

 
 
Nazwa(y) przepisu(ów) 
 

1. 
 
2. 
 
3. 

Uczestnik pełnoletni (podkreślić właściwe)                                    TAK/NIE 

 

Oświadczam, że: 

a) przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich 

przepisów oraz zdjęć przekazywanych na Akcję oraz że przyjmuję na siebie 

odpowiedzialność za wady prawne przekazanych przepisów oraz zdjęć,  

a w szczególności, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi 

roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich, 

c) nieodpłatnie i bezterminowo udzielam Starostwu Powiatowemu w Legionowie 

zgody na druk, publikację i publiczne udostępnienie przepisów oraz zdjęć do celów 

związanych z realizacją i promocją Akcji. 

 

                         

…….……………………………………………. 

Data i podpis uczestnika 

(rodzica/opiekuna, gdy uczestnik 

jest niepełnoletni) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zebranych przez Starostwo 

Powiatowe w Legionowie z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, w celu 

realizacji i rozliczenia Akcji promocyjnej „Powiat legionowski od kuchni” zgodnie z art.6 

ust.1 lit.a 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) /Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L 119/32 z dn. 4.5.2016/.  

 

 

…….……………………………………………. 

Data i podpis uczestnika 

(rodzica/opiekuna, gdy uczestnik 

jest niepełnoletni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starostwo Powiatowe w Legionowie z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 

jako administrator danych osobowych uczestnika w rozumieniu art. 4 pkt. 7 

Rozporządzenie 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 (dalej 

RODO), w związku z art. 13 RODO, informuje, iż: 

a) zgodnie z art. 37 RODO, w Starostwie Powiatowym w Legionowie został powołany 

Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email 

dpo@powiat-legionowski.pl, 

b) dane uczestnika będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust.1lit.a RODO, wyłącznie 

w celu realizacji i rozliczenia niniejszej Akcji, 

c) dane uczestnika nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym, o których 

mowa w art. 4 pkt. 8 RODO, 

d) dane uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 

e) dane uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji   

i rozliczenia niniejszej Akcji, 

f) uczestnik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych  

w dowolnym momencie, żądania od Starostwo Powiatowego w Legionowie dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również po upływie okresu, o 

 którym mowa w pkt. e, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

g) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

h) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w niniejszej akcji, a ich 

nie podanie oznacza nie spełnienie warunków uczestnictwa w, określonych  

w regulaminie, 

i) decyzje wobec przetwarzania danych uczestnika nie będą podejmowane 

automatyczne, a dane nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 

1 i 4 RODO. 

 

Zapoznałem/-łam się 

 

…….……………………………………………. 

Data i podpis uczestnika 

(rodzica/opiekuna, gdy uczestnik 

jest niepełnoletni) 

 

 


