
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 
ZGŁOSZNIE 

UDZIAŁU W AKCJI POD NAZWĄ: 
„ODPADY SEGREGUJESZ CHOINKĘ OTRZYMUJESZ” 

 
Ja, niżej podpisana/-ny ……………………………….…………………..………………………. 

zamieszkała/-ły …………………………………………………………………………………… 

Telefon*: …………………………………………………………………………………………… 

Potwierdzam chęć udziału w akcji pn. „ODPADY SEGREGUJESZ CHOINKĘ OTRZYMUJESZ”. 

Zapoznałam/-łem się z Regulaminem akcji dostępnym na stronie internetowej: www.umig.busko.pl 

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZENIA DO DNIA 3 GRUDNIA 2021R. 

Uprawnionymi do otrzymania choinek w doniczkach są właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Busko – Zdrój, tzn.: 

- w zabudowie jednorodzinnej - na jedną złożoną deklarację przysługuje jedna choinka 

- w zabudowie wielorodzinnej – na jeden lokal mieszkalny przysługuje jedna choinka 

 *brak numeru telefonu skutkował będzie odrzuceniem zgłoszenia 

……………………………….. 

                                                                                                            (podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Na podstawie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail; 

iod@umig.busko.pl, lub tel. 41 3705260. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w akcji pn.: „ODPADY SEGREGUJESZ CHOINKĘ OTRZYMUJESZ” 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych 5lat . 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości 

ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych 

prawem - prawo do usunięcia danych po terminie przechowywania. 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w akcji pn.: 

„ODPADY SEGREGUJESZ CHOINKĘ OTRZYMUJESZ” 

10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

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


