
Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W AKCJI ,,POMAGAMY Z SERCA” 

 

1. Dane Beneficjenta (imię i nazwisko; nazwa organizacji): 

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

2. Adres : ……………………………………………………………………………………… 

3. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………. 

4. e-mail ………………………………………………………………………………………. 

5. Imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby, dla której zostaną zbierane plastikowe zakrętki: 

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

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

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 
danych osoby, dla której zbierane będą zakrętki dla celów akcji ,,POMAGAMY                
Z SERCA”, jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli 
informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników akcji 
„POMAGAMY               Z SERCA”. 
      

7. Oświadczam że zapoznałem/em* się z regulaminem uczestnictwa w akcji 

,,POMAGAMY Z SERCA” oraz akceptuję jego warunki. 

 

 

   .....................................................                                          …………………………………. 
             miejscowość i data                                                                                podpis 
 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
uczestników akcji „POMAGAMY Z SERCA”  

 
 

 
W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez 

udział w akcji informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych, dalej: RODO).  



 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy ul. 
Lwowskiej 37a, 22-600 Tomaszów Lubelski zwanym dalej Organizatorem akcji. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 
się skontaktować poprzez adres e-mail  iodo@adigan.pl  lub listownie na adres 
siedziby administratora.  

3. Dane osobowe w formie (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania) 
będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby akcji. 
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana 
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom uprawnionym tylko na 
podstawie przepisów prawa.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. 

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo: 

• Do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 
usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne                      
z rezygnacją z akcji.   

• Żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 
RODO 

• Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie 
właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy 
wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy 
zaś przebiegu procesu rekrutacji; 

7. Dane zgromadzone w celu prowadzenia akcji społecznej będą przechowywane 
przez okres przewidziany w przepisach prawa. 

8. Podanie danych zawartych w dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 
warunkiem umożliwiającym ubieganie się o włączenie się do akcji społecznej „Serca 
pełne nakrętek”.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane. 
 
 

   .....................................................                                          …………………………………. 
             miejscowość i data                                                                                podpis 
 


