
 
 

 

 

 
DEKLARACJA UDZIAŁU W AKCJI „DZIOBEK JERZYKA I KOMAR ZNIKA”  

  
1. Dane uczestnika Akcji: 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………….  
  
Numer telefonu kontaktowego lub adres e- mail:…………………………………………………………… 
      

 
2. Deklaruję odbiór …………… domu/domków dla jerzyka (uwaga: określono limit – 

maksymalnie pięć domków dla jednej deklaracji) 
 

3. Oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu Akcji  

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Akcji, udostępnionego na stronie 
internetowej www.aglomeracja-opolska.pl oraz www.gogolin.pl i akceptuję w pełni jego treść. 
Wypełnię obowiązki w nim zawarte i dokonam montażu domku dla jerzyków w miejscu 
zamieszkania. 
 
 
……………..………………….…       ………………………..……..  
Miejscowość, data                                                             Podpis  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych pobranych w związku z realizacją Akcji jest Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska z siedzibą przy ul. Plac Wolności 6 , 45-018 Opole. Uczestnik może skontaktować się                                                               
z Administratorem w następujący sposób: A. pod adresem e-mail inspektora ochrony danych: 
edyta.orlowska@ao.opole.pl, B. listownie na adres: ul. Plac Wolności 6 , 45-018 Opole. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu sprawnego przeprowadzenia Akcji oraz w 
celach archiwizacyjnych i statystycznych związanych z rozliczeniem przez Administratora projektu, w ramach 
którego organizowana jest Akcja, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, a i f RODO. 

3. Dane przetwarzane w celach statystycznych będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji 
obowiązków ciążących na Organizatorze na podstawie umowy o dofinansowanie projektu ze środków 
unijnych. Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy licencyjnej będą przetwarzane przez okres 
obowiązywania umowy, a po tym czasie do upływu terminu przedawnienia roszczeń, zaś dane przetwarzane 
na podstawie zgody będą przetwarzane do chwili cofnięcia tej zgody. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa 
jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika 
zgody przed jej cofnięciem. 

6. Uczestnikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w akcji. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacji oraz z pełną treścią klauzuli 
informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania moich danych osobowych/danych osobowych 
mojego dziecka przez Administratora w związku z udziałem w Konkursie, która to klauzula  zawarta 
jest w treści Regulaminu Akcji, dostępnego na stronie internetowej www.aglomeracja-opolska.pl 
oraz na stronie www.gogolin.pl 
 
 
……………..………………….…                                                            ………………………..……..  

Miejscowość, data                                                                             Podpis  

http://www.aglomeracja-opolska.pl/
http://www.gogolin.pl/
http://www.aglomeracja-opolska.pl/

