Załącznik nr 2 Konkurs „Rowerem przez Legionowo”

Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje regulamin konkursu Rowerem przez
Legionowo, w szczególności oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy;
b) praca została wykonane osobiście przez uczestnika i nie jest kopią prac stworzonych
przez inne osoby;
c) nie narusza praw autorskich osób trzecich;
d) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr
prawnie chronionych.
e) oświadcza, że jest mieszkańcem Legionowa.
1. Imię i nazwisko autora pracy / Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów (w przypadku,
gdy autorem pracy jest osoba niepełnoletnia):

2. Numer telefonu do kontaktu:

3. Adres e-mail:

4. Nazwa wymyślonej trasy rowerowej:

5. Opis trasy rowerowej zaznaczonej na Mapie Legionowa (załącznik 1).
Praca konkursowa wytyczne:

1) Mapa + opis (tekst do 2 stron A4 w formacie doc. lub pdf.). Praca może być
wzbogacona o zdjęcia lub materiał filmowy autorstwa uczestnika konkursu.
2) Przejazd zaznaczonej na mapce trasy rowerowej (załącznik 1) musi zajmować
rowerzyście co najmniej pół godziny.
3) Pożądane jest, aby na trasie położone były ciekawe miejsca, które należy
zaznaczyć i krótko opisać .

Podpis autora pracy bądź opiekuna w przypadku, gdy autorem pracy jest osoba
niepełnoletnia

Niniejszym informujemy, iż dokonanie Zgłoszenia do konkursu: Rowerem przez
Legionowo, oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie oraz na wykorzystywanie
dla potrzeb konkursu jego danych osobowych, w tym wizerunku.
Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), niniejszym informujemy, iż administratorem Państwa
danych osobowych (Uczestników konkursu) jest Prezydent Miasta Legionowo.
Adres siedziby: Urząd Miasta Legionowo: ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120
Legionowo, Tel.: +48 22 766 20 31,
e-mail: prezydent.miasta@um.legionowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem:
https://legionowo.pl/pl/kontakt/pytanie-do-prezydenta/zadaj-pytanie lub pisemnie na adres
Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J.Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.
W Urzędzie Miasta Legionowo powołano Inspektora Ochrony Ddanych (IOD) - Norbert
Ciecierski. Kontakt: iod@um.legionowo.pl, tel.: +48 694 445 596.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę (wyrażaną
poprzez dokonanie Zgłoszenia) w celu przeprowadzenia konkursu oraz rozstrzygnięcia
i wydania nagrody w Konkursie przeprowadzonym na podstawie poniższego regulaminu (a
więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu rozpatrywania reklamacji, ustalenia
istnienia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu (a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO), a także w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych
z przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego co do
rozliczenia podatku od nagród konkursowych (a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO).
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: osobom zatrudnionym
u administratora oraz jego podwykonawcom.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania. W przypadku, gdyby uznali Państwo, że Państwa dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału
w konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika
w trakcie trwania konkursu równoznaczne jest z wycofaniem się Uczestnika z konkursu.
Wycofanie zgody uprawnia organizatora do odmowy wydania nagrody.
Dane osobowe Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

