
Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu „Nasz Zielony Nasielsk” – Druk zgłoszenia posesji 

 
 
…………………………………….. 
Imię i nazwisko 

…………………………………….. 

Adres korespondencyjny 

…………………………………….. 

tel. kontaktowy 

…………………………………… 

e-mail 

 
Z G Ł O S Z E N I E 

 
Zgłaszam udział w konkursie w kategorii: „NAJŁADNIEJSZA POSESJA W GMINIE 

NASIELSK”* 

Gospodarstwo rolne  

Działka rekreacyjna  

Zabudowana nieruchomość  

 
*właściwą kategorię zakreślić znakiem X 

 
Imię i nazwisko właściciela/właścicieli nieruchomości………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres (miejscowość, ulica, nr domu – lokalizacja posesji) - 

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

 
Oświadczam, że: 

• zapoznałem/ zapoznałam  się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję,  

• zapoznałem / zapoznałam się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych, 

które znajdują się w regulaminie konkursu, 

• wyrażam zgodę na publikację lokalizacji i zdjęć zgłoszonej do konkursu  posesji na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zaznacz właściwe) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (wizerunku) w postaci: fotografii i nagrań wideo 

lub pisemnych relacji z ww. konkursu – w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na 

stronie internetowej Gminy Nasielsk – Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz portalach 

społecznościowych Gminy Nasielsk – Urzędu Miejskiego w Nasielsku i papierowych materiałach 

informacyjnych i promocyjnych  

 

 TAK   NIE  

 



Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu w kategorii 

„Najładniejsza posesja w Gminie Nasielsk” oraz sprawozdawczych, informacyjnych i 

promocyjnych Gminy Nasielsk – Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przez okres publikowania relacji, 

foto/wideo relacji, prowadzenia strony internetowej lub portalu społecznościowego. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku spowoduje brak możliwości opublikowania 

zdjęć lub nagrań, na których Pani/Pana wizerunek zostanie utrwalony. 

Zostałam/Zostałem poinformowany, że udzielenie zgody jest dobrowolne oraz że w każdej chwili 

mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłam/em. Cofnięcie 

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

mojej zgody przed jej cofnięciem. 

 
UWAGA! Obowiązkowy załącznik 3-6 zdjęć przedstawiających zgłaszaną posesję (dopuszcza się 

zdjęcia złożone na płycie CD). 

 

 
 
       ………………………………. 
       data , podpis zgłaszającego 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


