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DEKLARACJA UDZIAŁU W AKCJI „SERCE PEŁNE NAKRĘTEK” 

  

Organizator: Gmina Grodziec 

                      ul. Główna 17 

            62-580 Grodziec 

 

Dane organizacji zgłaszającej się do udziału w akcji:  

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

  

.................................................................................................................................................................... 

 

Dane placówki oświatowej lub osoby fizycznej zgłaszającej się do udziału w akcji:  

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

Nazwa / imię i nazwisko, adres, telefon : 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

Krótki opis zbiórki/osoby, dla której będą zbierane nakrętki:  

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz osoby potrzebującej wsparcia 

zawartych w niniejszej deklaracji w celu wzięcia udziału w akcji. 

 

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

                   (data i miejscowość)          (podpis)   

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodziec reprezentowana przez Wójta 

Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres e-mail iod@comp-net.pl lub listownie na adres siedziby administratora. 

3. Dane osobowe osoby potrzebującej wsparcia będą przetwarzane w celach marketingowych na 

podstawie art.6 ust 1 lit. a RODO. 

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

5. Dane zgromadzone w celu prowadzenia akcji społecznej będą przechowywane przez okres 

przewidziany w przepisach prawa. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją 

z akcji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO. 

7. Osobie ubiegającej się o wsparcie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych 

osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi 

dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu 

procesu rekrutacji; 

 8. Podanie danych zawartych w dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się o włączenie się do akcji społecznej „Serce pełne nakrętek „ 

 

 

 

 

 

 

 


