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KARTA ZGŁOSZENIA
udziału

w Konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom"

Nazwa gminy (dokładna)
Dane adresowe siedziby

urzędu

gminy

Województwo
Uzasadnienie zgłoszenia

ZGŁASZAJĄCY
Imię

i Nazwisko

Miejscowość

zamieszkania
Adres e-mail

Telefon

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przestać

do 30 kwietnia w formie elektronicznej na adres:

poczta@narowerze.pttk.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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
(RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez
następujący adres e-mail: iod@pttk.pl lub adres pocztowy administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Ogólnopolskiego Konkursu
,,Gmina Przyjazna Rowerzystom" na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w następującym zakresie:
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i członkowie administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności statutowej
PTTK.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat od momentu zakończenia Konkursu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

PATRONI HONOROWI

r,:n

Ministerstwo
~ Sportu I Turystyki

PATRON MEDIALNY

rl MON ITOR URZĘDOWY.PL

POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

ZWIĄZEK

MIAST
POLSKICH

I

~,
~

ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH

