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Gminy Powiatów Piaseczyńskiego,  

Grodziskiego i Pruszkowskiego 

  Zapraszamy do udziału w konkursie. Szukamy Pereł Powiatu 

Piaseczyńskiego, Grodziskiego i Pruszkowskiego. Kto waszym zdaniem 

powinien otrzymać takie wyróżnienie?  

ZGŁASZAJ I ODBIERAJ NAGRODY 

KONKURS „PERŁY MAZOWSZA 2019” 
 

Zgłosić można Firmę, Wydarzenie Kulturalne, Ofertę Turystyczną, Sportowca, Drużynę, 

Sekcję lub Klub. Poniżej podaj proszę Nazwę lub Imię i Nazwisko zgłoszonego. 

 

Podaj powiat i gminę, w której działa zgłaszany Kandydat. 

 

Krótki opis Kandydata do konkursu: 

 

 

 

 

 

Co wyróżnia zgłoszonego: 

 

 

 

 
 

Podaj, w jaki sposób mamy się z tobą skontaktować w celu wręczenia wygranej (mail, nr telefonu): 

 
Najciekawsze uzasadnienia zostaną nagrodzone, poniższe zgody są opcjonalne, ale niezbędne aby móc wręczyć 

nagrody – prosimy o zaznaczenie TAK przy każdej z poniższych pozycji. 

Zapoznałem się z regulaminem konkursu – dostępny na stronie http://www.perlymazowsza.pl lub w biurach promocji danej gminy. 

             TAK / NIE 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i informacji promocyjnych drogą elektroniczną oraz przy użyciu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Jarosław Mika z siedzibą przy ul. Józefa Sierakowskiego 12, lok. A, 05-500 Piaseczno 

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipiec 2002 Dz. U. 2016 poz. 1030 o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm. oraz art. 172 Prawa 

telekomunikacyjnego.          

TAK / NIE 

http://www.perlymazowsza.pl/
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Gminy Powiatów Piaseczyńskiego,  

Grodziskiego i Pruszkowskiego 

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), 

informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Mika z siedzibą  

przy ul. Józefa Sierakowskiego 12, lok. A, 05-500 Piaseczno; 

2) w sprawie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt przez adres e-mail: 

kontakt@perlymazowsza.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie adres e-mail i nr telefonu przetwarzane będą w celu zorganizowania oraz 

przeprowadzenia konkursu „Perły Mazowsza 2018“ dla podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji samorządowych, 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu piaseczyńskiego oraz osób prywatnych 

zamieszkałych na terenie powiatu piaseczyńskiego; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO tj. : 

a.  w związku z obowiązkiem zapewnienia przez Administratora prawidłowej organizacji oraz przebiegu konkursu, 

b. dla celów marketingowych - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody. 

c. w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń; 

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na 

potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursu „Perły Mazowsza 2018” oraz 

osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

7) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a. do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród Konkursu „Perły Mazowsza 2018”, 

b. do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody, 

c. do upływu okresu przedawnienia roszczeń́ przysługujących Administratorowi; 

9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

11) podane przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do dokonania rejestracji oraz uczestniczenia w 

konkursie, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną 

rezygnacją z wzięcia udziału w konkursie. 

          ______________________________________________________________ 

           podpis zgłaszającego 


