Zgłoszenie
Ja niżej podpisany/a reprezentant gminy/powiatu/województwa/ministerstwa lub
osoba upoważniona:

…………………………………………………………………………………………..
[imię i nazwisko]
Zgłaszam gminę……………………………………./powiat………………………………../
województwo……………………… /ministerstwo………………………. do udziału w
plebiscycie „Lider usług publicznych 2021”.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przeprowadzenia
plebiscytu i go akceptuję, a wszelkie dane dostarczone twórcom plebiscytu –są
prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Jako osobę kontaktową wyznaczam:
Imię i nazwisko

………………………………………………….

Stanowisko

………………………………………………….

Adres e-mail

………………………………………………….

Nr telefonu

………………………………………………….

który/a został/a przez mnie poinformowana o warunkach udziału w plebiscycie „Lider
Usług Publicznych 2021”.

……………………………………..
(podpis zgłaszającego)
Nazwa Jednostki zgłaszającej:…………………………………………………
Adres Jednostki zgłaszającej:………………………………………………….
Nip:………………………………………………………………………………...

Warunkiem udziału w konkursie „Lider usług publicznych 2021” jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w
kwocie zł 3,500 netto + vat (4,305 zł brutto) na podstawie wystawionej faktury pro-forma.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) 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 65/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), jest Organizator –
Service Creator Marek Kuch, ul. Lipińska 4/52, 05-200 Wołomin.
1. Kontakt z Organizatorem jest możliwy:
1. za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Lipińska 4/52, 05-200 Wołomin
(z dopiskiem: Dane osobowe),
- za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta
 Adres e-mail: bok@lideruslugpublicznych.pl
 Numer telefonu: 600 194 253
Organizator będzie przetwarzał Pana/ Pani dane osobowe dla realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Organizatora w postaci możliwości przeprowadzenie
plebiscytu (w tym: przyjęcia zgłoszenia, zbierania informacji niezbędnych do oceny
kandydatury), a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez okres niezbędny
do przeprowadzenia plebiscytu i wyłonienia laureatów, a po tym okresie w zakresie i
czas przewidziany przepisami prawa dla zabezpieczenie ewentualnych roszczeń
mogących mieć związek z plebiscytem (dla realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Organizatora, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie
danych wymaganych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Plebiscycie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem
danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Organizatora z prośbą o
udzielenie informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych za pomocą
danych kontaktowych wskazanych w ust. 2 powyżej. Niezależnie od powyższego,
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcami danych
osobowych będą również: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy
informatyczne Organizatora, świadczące usługi związane z ich bieżącą działalnością
na mocy stosownych umów.

……………………………………..
(podpis zgłaszającego)

Informacja dla osoby kontaktowej
Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) 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 65/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), jest Organizator –
Service Creator Marek Kuch, ul. Lipińska 4/52, 05-200 Wołomin.
2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest:
1. za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Lipińska 4/52, 05-200 Wołomin
(z dopiskiem: Dane Osobowe),
2. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta
 Adres e-mail: bok@lideruslugpublicznych.pl
 Numer telefonu: 600 194 253
Organizator będzie przetwarzał Pana/ Pani dane osobowe dla realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Organizatora w postaci możliwości przeprowadzenie
plebiscytu (w tym: przyjęcia zgłoszenia, zbierania informacji niezbędnych do oceny
kandydatury), a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez okres niezbędny
do przeprowadzenia plebiscytu i wyłonienia laureatów, a po tym okresie w zakresie i
czas przewidziany przepisami prawa dla zabezpieczenie ewentualnych roszczeń
mogących mieć związek z plebiscytem (dla realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Organizatora, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie
danych wymaganych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w
Plebiscycie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem
danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Organizatora z prośbą o
udzielenie informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych za pomocą
danych kontaktowych wskazanych w ust. 2 powyżej. Niezależnie od powyższego,
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcami danych
osobowych będą również: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy
informatyczne Organizatora, świadczące usługi związane z ich bieżącą działalnością
na mocy stosownych umów.

……………………………………..
(podpis osoby kontaktowej)

