
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS LADY D WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2018 

 

 

1. Imię i nazwisko kandydatki: ……………………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia kandydatki: ……………………………………………………………………….. 

3. Miejsce zamieszkania kandydatki: ………………………………………………………………… 

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

4. Kontakt do kandydatki (nr telefonu i adres mailowy): …………………………………………. 

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

5. Charakterystyka kandydatki (informacje o wykształceniu i pracy, prowadzonej działalności, 

zdobytych nagrodach oraz wyróżnieniach): 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 6. Proponowana kategoria wyróżnienia i uzasadnienie zgłoszenia: 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 



7. Dane organizacji /osoby zgłaszającej (nazwa, adres, kontakt): 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu LADY D. 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Marka Plury Posła do Parlamentu Europejskiego 

z siedzibą w Katowicach przy ul. Ceglanej 4A, 40-514 Katowice zwany dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2. Administrator danych osobowych powierzy organizatorowi przetwarzanie danych osobowych na 

podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  

3. Organizator w imieniu Administratora danych osobowych / Administrator danych osobowych 

informuje, że:  

a)  dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez administratora danych osobowych, tj. imię 

nazwisko uczestnika, adres uczestnika, numer telefonu uczestnika, wiek są przetwarzane zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym  

z przeprowadzeniem przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, 

ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na 

organizatorze w związku z organizacją konkursu,  

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu, na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) art. 6 ust. 1 pkt f) 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 

r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,  

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału  

w konkursie,  

 

 



 

d)  uczestnikowi przysługuje:  

I. prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

II. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 

osobowych,  

III. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,  

IV. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,  

V. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez 

wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej 

na adres ul. Ceglana 4A, 40-514 Katowice z dopiskiem „dane osobowe”, lub na adres e-mail: 

marek.plura-office@europarl.europa.eu 

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do 

ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane 

z naruszeniem przepisów,  

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu 

przeprowadzenia konkursu, tj. operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom 

obsługującym administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo,  

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń 

uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak 

przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami 

prawa. 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 
            Data i podpis 


