
                                                                       

 
Grodzisk Mazowiecki, dnia ………………………. 

 

 

ZGŁOSZENIE OBIEKTU  

DO KONKURSU „ NAJŁADNIEJSZA POSESJA 2022” 

 

(dane właściciela obiektu) 

 

IMIĘ:……………………………………………………………………………......................... 

NAZWISKO:……………………………………………………………………........................ 

NR PESEL:……………………………………………………………………………………...   

NR TEL.:………………………………………………………………………………………... 

ADRES ZAMIESZKANIA:…………………………………………………………………… 

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

 

(adres obiektu) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

  

 

I. 

 

balkony i ogródki w budynkach wielomieszkaniowych 

 

 

 

II. 

 

posesje prywatne o charakterze mieszkaniowym 

 

 

 

III.   

 

obiekty użyteczności publicznej  

IV. 

 

obiekty wielomieszkaniowe 

 

 

 

 

(właściwą kategorię zaznaczyć X) 

 

 

 

        ………………………………. 

         /data i podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zgoda nr 1.  

Poniższa zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy osób biorących udział  

w konkursie  

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

zakresie: imię, nazwisko, nr pesel, nr telefonu, adres zamieszkania oraz adres obiektu przez 

Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, ul. T. Kościuszki 12 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 

e-mail: urzad@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34 w celu: udziału w konkursie „Najładniejsza 

posesja 2022”. 

Ponadto oświadczam, że podanie moich danych osobowych było dobrowolne oraz że 

zapoznałem/am się z Klauzulą Informacyjna zgodną z Art. 13 i Art. 14 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).  

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia na adres Administratora Państwa danych osobowych - 

Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, ul. T. Kościuszki 12 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 

e-mail: urzad@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34. 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   

w zakresie: imię, nazwisko, nr pesel, nr telefonu, adres zamieszkania oraz adres obiektu 

 

 

(Data zgłoszenia i podpis) 

 

………………………………………… 

 

 

Zgoda nr 2.  

Poniższa zgoda dotyczy osoby trzeciej zgłaszającej inną osobę do konkursu 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   

w zakresie: imię i nazwisko  

Ponadto zobowiązuję się do dostarczenia osobie, której dane dotyczą (osobie zgłaszanej 

przeze mnie do konkursu) Klauzuli Informacyjnej zgodnej z Art. 13 i Art. 14 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) będącej załącznikiem do powyższego zgłoszenia. 

Zobowiązuję się także do dostarczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

imię, nazwisko, nr pesel, nr telefonu, adres zamieszkania oraz adres obiektu od osoby, której 

dane dotyczą (osoby zgłaszanej przeze mnie do konkursu - zgoda nr 1). 

 

(w przypadku osób trzecich– podpis i dane  osoby zgłaszającej w zakresie: imię i nazwisko) 

 

….………………………………………… 

……………………………………………. 

 

…………………………………..   

               /podpis/ 



 

 

Załącznik nr 1) 

 

Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13 i Art. 14 

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) 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego,     

ul. T. Kościuszki 12 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: urzad@grodzisk.pl,                              

tel. 22 755 55 34. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: abi@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34.  

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami 

Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby 

posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji 

publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z 

art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.  z  2022 r. 

poz. 902 ze zm.)  

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w 

Art. 17 ust. 3 RODO), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

e) prawo do przenoszenia danych,  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym jej 

wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

7. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania 

opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przechowywane do momentu 

wycofania przez Państwa zgody. 

mailto:abi@grodzisk.pl


9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i 

trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1781). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

11. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od osoby trzeciej zgłaszającej Państwa do konkursu. 

12. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje niemożnością udziału  

w konkursie. 
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