
           

 

 

 

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

W KONKURSIE „NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO GMINY ŁAPY W 2020 r.” 

  

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

Nazwa miejscowości 

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

Imię i nazwisko zgłaszającego – sołtysa, osoby zgłaszającej w imieniu rady sołeckiej lub 

podpisy 15 pełnoletnich mieszkańców wsi 

 

Deklarujemy przystąpienie sołectwa …………………………………… 

 do Konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Gminy Łapy w 2020 r.” 

 

Wyrażam zezwolenie/Nie wyrażam zezwolenia* na wykorzystanie mojego wizerunku 

przez Urząd Miejski w Łapach w celu promocji Konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Gminy 

Łapy w 2020 r.”. Niniejsza zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i 

filmów:  

 jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, 

w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych Urzędu oraz na 

portalach społecznościowych, na których Urząd posiada konto oraz w prasie w 

Gazecie Łapskiej oraz w Kurierze Porannym. 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w 

formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 

 

  ………………………………. 

  (podpis Uczestnika) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

zwanego dalej RODO 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap (Urząd Miejski 

w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy), tel. 85 715 22 51, NIP: 

9662106860, REGON: 050659094, sekretariat@um.lapy.pl, www.lapy.pl, 

www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl. 

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, 

z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem: iod@um.lapy.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

a. przeprowadzenia i realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

b. w celach rozliczeń finansowych i archiwizacji, w związku wypełnieniem obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 

danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej). 

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP. 

Wyniki konkursu będą publikowane na www.lapy.pl oraz w prasie w Gazecie Łapskiej i 

Kurierze Porannym (w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dot. archiwizacji. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. sprostowania danych, 

b. usunięcia danych, 

c. ograniczenia przetwarzania danych, 

d. przenoszenia danych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania 

do Administratora. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie i 

jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

………………………………… 

(Podpis zgłaszającego) 

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

(Miejscowość, data) 
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