
 

ZGŁOSZENIE 

udziału w LOTERII DLA MIESZKAŃCÓW 

„GMINA RADOMYŚL NAD SANEM -SZCZEPIMY SIĘ” 

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

…………………………………………………………………………………………………

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

ADRES ZAMIESZKANIA NA TERENIE GMINY RADOMYŚL NAD SANEM: 

………………………………………………………………………………………………… 

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO:……………………………………………………… 

NUMER PESEL:………………………………………………………………………………. 

ZOSTAŁAM(EM) ZASZCZEPIONU PRZECIW COVID-19: 

 I DAWKA (DATA)………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ W LOTERII. 

Oświadczam,  że zapoznałam(em) się z klauzulą RODO i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu miejsca 

zamieszkania, numeru telefonu, numeru pesel oraz danych dotyczących poświadczenia 

przyjęcia szczepienia przeciw COVID- 19 przez administratora danych osobowych w celu 

wzięcia udziału w LOTERII dla MIESZKANCÓW w dniach 27.09.2021r. - 29.10.2021 r. 

 

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

                                                            (data i czytelny podpis UCZESTNIKA LOTERII) 



 Ochrona danych osobowych (klauzula RODO) 

1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 24 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej 

zwanego „RODO” jest Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, reprezentowany przez 

Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455  Radomyśl nad Sanem 

2. Uczestnicy loterii wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora 

następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię 

i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, pesel, miejsce zamieszkania. 

3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych 

w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez 

Uczestników Loterii jest wymagane do udziału w Loterii. 

4. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych 

osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora 

na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do 

wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Loterii. 

6. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia 

zakończenia Loterii, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym 

w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie 

roszczeń. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

8. Uczestnik loterii może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach 

związanych z przeprowadzeniem loterii. Cofnięcie zgody przez Uczestnika przed 

zakończeniem loterii jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w loterii oraz utratą 

prawa do jakiejkolwiek nagrody. 

9. Inspektorem ochrony danych jest Dawid Wąsikowski, e-mail: informatyk@radomysl.pl 

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Uczestnikom loterii w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników loterii w sposób opierający 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

  

 

 

 


