Zgłoszenie do Konkursu ŻAGLE WARMII I MAZUR
kategoria „Warmińsko Mazurska Nagroda Jakości”
……………… rok
Przedsiębiorstwo/
organizacja

Nazwa

Adres

1

Regon

NIP

Tel.

Dane osoby wypełniającej formularz
(odpowiedzialnej za WMNJ)

Nazwisko

Stanowisko

Fax

Imię

Nazwisko

Imię

Dyrektor/Prezes/ najwyższe stanowisko
w przedsiębiorstwie/organizacji

Stanowisko

Informacje ogólne

1. Indeks klasyfikacyjny
/PKD/
2. Opis produktu lub świadczonych usług

Informacje ogólne
3. Lokalizacja głównej siedziby/głównego zakładu
Ogólna liczba zatrudnionych
2

Data ...................................................... r.

Podpis Dyrektora/Prezesa

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym 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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych:
1)

Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskiego, ul. E. Plater 1, 10-562
Olsztyn (dalej: Administrator).

2)

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email:
iod@warmia.mazury.pl.

3)

dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia do udziału w konkursie „Warmińsko Mazurska Nagroda
Jakości” oraz działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu na zasadach opisanych w
Regulaminie Konkursu „Żagle Warmii i Mazur”, który dostępny jest na stronie Organizatora.

4)

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt. 1 ppkt. a w/w Rozporządzenia.

5)

Dane osobowe będą przekazane Wykonawcom, którzy w wyniku postępowania zostali wyłonieni przez Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem
Konkursu „Warmińsko Mazurska Nagroda Jakości”, realizacją kampanii informacyjnej dot. Konkursu „Żagle
Warmii i Mazur” oraz organizacją Gali „Żagle Warmii i Mazur”.

6)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu wydarzenia, a następnie zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych i Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7)

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8)

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w Konkursie.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niniejszym formularzu przez
Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn w celu zgłoszenia do udziału
w konkursie „Warmińsko Mazurska Nagroda Jakości” oraz działań związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „Żagle Warmii i Mazur”

………………………………………………
Data i podpis

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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Oświadczam, że zostałem poinformowany:
1) o tym, że administratorem moich danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie –
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Polska, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1,
2) o tym, że dane osobowe zbierane są w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu Żagle Warmii i Mazur oraz promocją z nim związaną, do którego zgłosiłem swój udział,
3) o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia,
4) o tym, że podanie danych jest dobrowolne.

.................................................
(pieczątka)

............................................
(data i podpis)

Wypełnione zgłoszenie prosimy kierować w następujący sposób:

a) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Departamentu Koordynacji Promocji
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
10-447
Olsztyn,
ul. Głowackiego 17, pok. 015, w kopercie z dopiskiem „Warmińsko Mazurska Nagroda Jakości”
b) przesłać w wersji pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Koordynacji Promocji, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 015 w kopercie z
dopiskiem „Warmińsko Mazurska Nagroda Jakości”
c) Przesłać
elektronicznie
na
adres:
biuropromocji@warmia.mazury.pl,
umieszczając
w temacie tekst: „Warmińsko Mazurska Nagroda Jakości” W załącznikach znajdować się muszą
scany oryginalnych dokumentów.
O terminie dostarczenia decyduje odpowiednio data przyjęcia zgłoszenia, data stempla pocztowego lub data
dostarczenia poczty elektronicznej na serwer Organizatora.
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