FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO RANKINGU „ZŁOTA DWUNASTKA”
GOSPODYNI MIASTA I GMINY 2020

Imię i nazwisko kandydatki
Nazwa organizacji
zgłaszającej
(stowarzyszenie, fundacja,
KGW, inna instytucja).
Adres do korespondencji
urzędu gminy/miasta
Województwo
Numer telefonu kandydatki
Adres mailowy kandydatki
Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej
Adres mailowy osoby
zgłaszającej
Numer telefonu osoby
zgłaszającej
Przedstawienie zasług
kandydatki na rzecz
społeczności lokalnej ( proszę
wpisać wg podanych poniżej
kategorii)
Razem max. 3000 znaków
inwestycje w gminie/mieście,
rozwój kultury i sportu,
działalność na rzecz ekologii i
ochrony klimatu,
edukacja
służba zdrowia
współpraca regionalna,

współpraca ponadregionalna i
międzynarodowa

DO NINIEJSZEGOZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZDJĘCIE KANDYDTAKI!

Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Rankingu i wyrażam zgodę wzięcie udziału w
Rankingu oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rankingu zgodnie z
załączoną klauzulą informacyjną.
…………………….., dnia..................... Podpis kandydatki..................................................................

Ranking przeznaczony jest również dla osób niepełnoletnich. Zgłoszenie udziału w Rankingu
przez osobę niepełnoletnią wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Rankingu oraz oświadczam, że
zapoznałem(łam) się z regulaminem Rankingu.

…………………….., dnia..................... Podpis opiekuna prawnego ..................................................

1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Cogito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Zagójska 7, lok. 5, 04-160 Warszawa - wydawca magazynu „Gospodyni”.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rankingu „Złota dwunastka”
oraz w celach informacyjnych i promocyjnych na potrzeby organizowanego Rankingu, na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a 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 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej
Rozporządzeniem.
3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Rankingu, a także przez
okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgłoszono udział w Rankingu.
5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Rankingu.
8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
poddawane profilowaniu.
9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

