
 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  

pod hasłem „Zbieramy-przetwarzamy” 

 

………………………………………… 
(nazwa szkoły – pieczęć) 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU 

 

Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa placówki oświatowej) 

 

w Konkursie pod hasłem „Zbieram-przetwarzam” dotyczącego zbiórki butelek PET  

oraz puszek po napojach organizowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. w Zamościu  

 

Jako koordynatora konkursu wyznaczam: ………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko koordynatora, telefon) 

 

 

Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkoły  ……………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………… 
data i podpis dyrektora placówki oświatowej 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu  

pod hasłem „Zbieramy-przetwarzamy” 

……………………………………………… 
(imię i nazwisko koordynatora) 

 

Klauzura wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość moich danych osobowych (imię, 

nazwisko, numer telefonu) w celu uczestnictwa w Konkursie pod hasłem „Zbieram-przetwarzam” 

dotyczącego zbiórki butelek PET oraz puszek w celach promocyjnych. Wyrażenie zgody jest zgodne  

z postanowieniami 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. 

 

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość,  

e-mail: sekretaria@pgk.zamosc.pl.  

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w PGK Spółka z o.o. w Zamościu, adres:  

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość; e-mail: iod@pgk.zamosc.pl  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO i wyłącznie w celu realizacji konkursu na zbiórkę butelek PET oraz puszek w celach 

promocyjnych. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru 

Pani/Pana danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 3, następnie przez okres wskazany w przepisach  

o archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo  

do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane do udziału 

w konkursie. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie  

będą poddawane profilowaniu.  

............................................................. 
Podpis koordynatora 

  

mailto:sekretaria@pgk.zamosc.pl
mailto:iod@pgk.zamosc.pl


 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu  

pod hasłem „Zbieramy-przetwarzamy” 

 

Zamość, dnia ……….. 2023 roku 

 

 

………………………………………….…….. 

 

………………………………………….…….. 
Nazwa i adres placówki oświatowej 

 

………………………………………….…….. 
NIP placówki 

 

 

 

 

Pokwitowanie otrzymania nagrody 

 

 

 

Ja, niżej podpisana/y .......................................potwierdzam odbiór nagrody za zajęcie ................ 

miejsca w Konkursie pod nazwą „Zbieram-przetwarzam” dotyczącego zbiórki butelek PET 

oraz puszek po napojach zgodnie z Regulaminem Konkursu organizowanego przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu. 

 

  

 

…………………………………………………… 

Podpis przedstawiciela placówki 

 


