
Załącznik nr 1 do  

Regulaminu  Konkursu na Najładniejszy 

 Balkon i Ogródek Przydomowy 
 

 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

udziału w konkursie „Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy”* 
 

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

Imię i nazwisko oraz adres opiekuna balkonu lub ogródka 

 

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

Imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej 

 

Nr telefonu do kontaktu ............................................................. 

 

Zgłaszam udział w konkursie w kategorii:*  

 najładniejszy balkon,  

 najładniejszy ogródek przydomowy 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję określone w nim zasady. 

     wyrażam zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową 

danych osobowych zwartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej dla celów dla jakich karta 

została złożona. 

 
Data i podpis osoby zgłaszającej                           Data i podpis opiekuna balkonu lub ogródka  

 

 

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

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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. Urz. 

UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Chorzowska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalniana 4a, kod pocztowy 41-500 Chorzów. 

2. Administrator danych wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: 

ido@chsm.com.pl lub Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Chorzów (41-500), ul. Kopalniana 4a. 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a)  i RODO w celu realizacji  Konkursu na Najładniejszy 

Balkon i Ogródek Przydomowy. 

4.  W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osoba upoważnionym oraz podmiotom, które 

wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes. 

5.  Dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami 

Administratora. 

6.  Posiada Pani/Pan prawo zwrócenia się do nas z żądaniem dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pani/Pan wycofać też 

zgodę na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

7.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. Podanie  danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało 

brakiem możliwości uczestnictwa konkursie.  

9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania. 

 

* -zakreślić właściwą kategorię 
 

mailto:ido@chsm.com.pl

