ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „Chcesz od ARiMR zdobyć nagrody? Zmobilizuj
swój piłkarski klub sportowy!”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane uczestnika konkursu -piłkarskiego klubu sportowego
Nazwa piłkarskiego klubu
sportowego
Adres piłkarskiego klubu sportowego
Reprezentacja
Nr telefonu piłkarskiego klubu
sportowego
Adres e-mail piłkarskiego klubu
sportowego

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

...............................................
Miejscowość i data

...…………………………..
Czytelny podpis

Jeżeli powyższe oświadczenie zostało podpisane przez pełnomocnika reprezentującego Uczestnika
Konkursu, wtedy zastosowanie znajdzie poniższa klauzula informacyjna:
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA
PEŁNOMOCNIKA REPREZENTUJĄCEGO UCZESTNIKA KONKURSU

DANYCH

OSOBOWYCH

W związku z treścią art. 13 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 04.05.2016 r., str. 1, sprost: Dz. Urz. UE L 127
z 23.05.2018 r., str. 2), zwanego dalej: „Rozporządzenie”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje, że:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”), pozyskanych w formularzu
zgłoszeniowym jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana
Pawła II 70, 00-175 Warszawa.
2)
Z Administratorem może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki
33, 02-822 Warszawa.
3)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny
administratora, wskazany w pkt 2 powyżej,
4)
Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu związanym z przeprowadzeniem przez ARiMR konkursu pt. „Chcesz od
ARiMR zdobyć nagrody? Zmobilizuj swój piłkarski klub sportowy!”.
5)
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione osobom upoważnionym przez Administratora
w tym pracownikom ARiMR wybranym do przeprowadzenia konkursu, komisji konkursowej Administratora Jury (dotyczy wyłącznie kompletnych zgłoszeń), pracownikom organów państwowych sprawujących nadzór
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nad działalnością ARiMR. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na potrzeby
archiwizacji.
6)
Zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu,
o którym mowa w pkt 4 powyżej lub do czasu odwołania zgody lub jej zmiany,
7)
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
8)
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9)
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a
konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zgłoszenia udziału
uczestnika w Konkursie.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych.
…………………….

…………………………………..

Miejscowość i data

Czytelny podpis:
pełnomocnika
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