
 

 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  

pt. „Tu warto żyć” 

 

Imię i nazwisko: 
 

 

Adres e-mail: 
 

 

Numer telefonu: 
 

 

Kierunek, rok studiów  

Pracownia w Katedrze / Instytucie 

Wydziału  

Uczelni  

 

 

 

Oświadczam, że: 

 
1. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                                       

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych, w tym danych wizerunkowych w zakresie realizacji i przeprowadzenia konkursu „Tu warto 

żyć.”, którego organizatorami są: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, z siedzibą: 61-124 Poznań,  

ul. Prymasa Wyszyńskiego 8 oraz Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów 

Krajobrazu, z siedzibą: 60-954 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159, lokal 301 oraz UWI Inwestycje,  

z siedzibą: 60-829 Poznań, ul. Roosvelta 18.  

2. Wobec mnie Fundacja Rozwoju Miasta Poznania spełniła obowiązek informacyjny wynikający  
z ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119  z 04.05.2016).  

 
3. Zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu pod nazwą: „Tu warto żyć”, którego 

organizatorami są: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, z siedzibą: 61-124 Poznań, ul. Prymasa 

Wyszyńskiego 8 oraz Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, z siedzibą: 

60-954 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159, lokal 301 oraz UWI Inwestycje, z siedzibą: 60-829 Poznań,  

ul. Roosvelta 18. 

 
Podpis Uczestnika 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Obowiązek informacyjny 
 
Zgodnie z art. 13 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 – ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, z siedzibą:  

61-124 Poznań, ul. Prymasa Wyszyńskiego 8. 

2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
biuro@frmp.poznan.pl  

3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu pod nazwą  
„Tu warto żyć” oraz wyłonienie zwycięzcy/ów. 

4) Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora  
do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego  
w pkt. 3. 

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, z siedzibą 
61-124 Poznań, ul. Prymasa Wyszyńskiego 8.  

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi udział  
w konkursie. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

11) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
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