
 

Załącznik do Regulaminu konkursu 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Melduję się w Markach i wygrywam” 

 

Karta zgłoszenia konkursowego 

Dane uczestnika  

Imię i Nazwisko …………………………………………………………. 

Numer telefonu …………………………………………………………….. 

Adres e-mail ………………………………………………………………….. 

 

 

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

       miejscowość i data                                                                  czytelny podpis uczestnika  

 

 

Potwierdzenie zameldowania 

 

 

Potwierdzam, że  

 

Pan/i………………………………………………………………………………………… 

 

Dokonał/a zameldowania na pobyt stały w mieście Marki w dniu………………………… 

 

 

 

………………………………... 

(podpis pracownika) 

 

LUB 

 

Oświadczam, że rozliczyłem/rozliczyłam podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 

rok wskazując po raz pierwszy jako miejsce zamieszkania Gminę Miasto Marki. 

 

 

 

……………………………………………… 

czytelny podpis Uczestnika 

 

 

 

  



 

Deklaracja wyrażenia zgody: 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  

Urząd Miasta Marki dla potrzeb udziału w konkursie, promocji organizatora poprzez 

opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej Gminy Miasto Marki, 

upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej Gminy Miasto Marki, działań 

promocyjnych związanych z Konkursem „Melduję się w Markach i wygrywam” 

organizowanych na terenie miasta Marki.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 

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

przed jej wycofaniem.  

Przetwarzanie powyższych danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

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

(data i czytelny podpis)  

 

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

(adres i telefon kontaktowy) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Markach (05-270) przy 

al. Piłsudskiego 95; 

2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach 

dotyczących danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: 

iod@marki.pl; 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu „Melduję się w Markach 

i wygrywam”, zwanego dalej konkursem, a dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie 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); 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane  innym podmiotom, za 

wyjątkiem podmiotów uprawnionych, na podstawie przepisów prawa lub podmiotów przetwarzających dane 

w imieniu Administratora danych osobowych.; 

5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania  konkursu i 1 rok od daty jego rozstrzygnięcia  oraz 

w okresie przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją ustalanym zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

6) Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, zmiany lub ograniczenia przetwarzania; 

7) Uczestnikowi ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa; 

8) podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uczestnictwa w konkursie; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
 

 

………………………………… 

(data i podpis Uczestnika) 

 

 


