FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Uczestnika Konkursu architektonicznego na zadanie pn.:
„Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu przy modernizowanych
budynkach oznaczonych I b (dawny magazyn cukru), I c (dawna pakownia cukru),
I h , I i (dwie dawne turbinownie) zlokalizowanych na terenie Parku Przemysłowego
Sokołów Podlaski przy ul. Fabrycznej na dz. nr ewid. 32/3”
Zadanie jest realizowane w ramach projektu Rewitalizacja Miasta Sokołów Podlaski kontynuacja budowy Parku Przemysłowego”

1. Dane Uczestnika:
Imię……………………………………..Nazwisko…………………………………………….
Nazwa / firma……………………………………………………………………………………
Adres siedziby / miejsce zamieszkania……………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………...
Adres email……………………………………………………………………………………...
Nr telefonu kontaktowego……………………………………………………………………….
2. Oświadczenia Uczestnika Konkursu:
Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu architektonicznego na opracowanie projektu:
„Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu przy modernizowanych
budynkach oznaczonych I b (dawny magazyn cukru), I c (dawna pakownia cukru),
I h , I i (dwie dawne turbinownie) zlokalizowanych na terenie Parku Przemysłowego
Sokołów Podlaski przy ul. Fabrycznej na dz. nr ewid. 32/3”
a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) na potrzeby
związane z procedurą Konkursu oraz prezentowaniem prac konkursowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do rozpatrzenia
niniejszego zgłoszenia.
b) Przenoszę na Organizatora, z chwilą wręczenia nagrody przez Organizatora,
własność pracy konkursowej oraz prawa autorskie do pracy konkursowej*), na
zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

……………………………………
(czytelny podpis uczestnika konkursu)

*) Dotyczy osób, które otrzymają nagrodę.

Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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,
zwanego RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z
siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 21.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować drogą elektroniczną pod adresem : iod@sokolowpodl.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a ÷ f RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
• wypełnienia obowiązków prawnych ciązących na Administratorze,
• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
• realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstwie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
5) Pani/Pana dane osobowe udostepniane będą stronom postępowania oraz innym osobom,
podmiotom i organom uczestniczącym w postępowaniu.
6) Dane będą przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celów określonych w punkcie 5
(załatwienia sprawy, realizacji umowy itd.), a po tym czasie przez okres wymaganej archiwizacji
dokumentów zgodnie z Rozporzadzeniem Przezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej (…) / Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67, z późn. zm./.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do :
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do oraganu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9) Pani/Pana dane osobowe wynikające z wypełnionego formularza (wniosku), przetwarzamy dla
potrzeb realizacji celów określonych w punkcie 5, do czasu aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw
względem ich przetwarzania.
W tym celu wycofa Pani/Pan zgodę (jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie Pani /Pana zgody),
lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.
10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez inne podmioty związane z Administratorem
jeżeli będzie tego wymagała realizacja celów określonych w punkcie 5.

Zgoda na przetwarzanie danych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
osobowych, którym jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z siedzibą w Sokołówie Podlaskim
przy ul. Wolności 21 w celu prowadzenia postępowania w zakresie właściwości Burmistrza
Miasta.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

………………..……………………………………….
/Data i podpis osoby wyrażającej zgodę/

