
Załącznik Nr 1 

do zarządzenia nr 68/2022 

Prezydenta Miasta Inowrocławia 

z dnia 25 kwietnia 2022 r 

 

 

 

Regulamin konkursu na najładniej zagospodarowany balkon zlokalizowany w Inowrocławiu 

 

 

§ 1. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

2. Postanowienie o organizacji konkursu podejmuje zarządzeniem Prezydent Miasta Inowrocławia. 

3. O organizacji konkursu Prezydent Miasta Inowrocławia, zawiadamia mieszkańców Miasta, 

poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia 

www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) i www.eko.inowroclaw.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia. 

 

§ 2. 

 

Celem konkursu jest promowanie aktywności wśród mieszkańców Miasta w tworzeniu nowego 

wizerunku najbliższego otoczenia, edukacja ekologiczna oraz estetyzacja i podnoszenie walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych Inowrocławia. 

 

§ 3. 

 

Do konkursu mogą być zgłoszone balkony na budynkach zlokalizowanych na obszarze Miasta 

Inowrocławia.  

§ 4. 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej, w tym wspólnoty mieszkaniowe. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Miasta Inowrocławia oraz ich 

małżonkowie. 

 

§ 5. 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne lub elektroniczne zgłoszenie udziału w konkursie  

wraz z podpisanym oświadczeniem autora wyrażającym zgodę na wykorzystanie fotografii, 

złożone w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, 88-100 

Inowrocław lub na adres e-mail: srodowisko@inowroclaw.pl w terminie do 31 sierpnia 2022 r. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać osobiście jak również przez pełnomocnika. 

3. Zgłoszenia wraz z oświadczeniem, o których mowa w ust. 1, należy dokonać na formularzu, który 

można pobrać ze strony internetowej www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław)  

oraz w siedzibie wydziału przy al. Henryka Sienkiewicza 1, pok. 20. 

 

 

§ 6. 

 

Konkurs będzie realizowany w kategorii najładniej zagospodarowany balkon zlokalizowany  

w Inowrocławiu. 

 

 

 

http://www.inowroclaw.pl/
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§ 7. 

 

1. Przeglądu i oceny zgłoszonych do konkursu balkonów dokona komisja konkursowa, powołana  

w tym celu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, która będzie czuwała nad prawidłowością 

przebiegu konkursu. 

2. Do zadań komisji należy w szczególności: 

1) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie; 

2) z każdej dokonanej oceny komisja sporządza protokół. 

 

§ 8. 

 

1. Komisja dokona oceny zgłoszonych do konkursu balkonów na podstawie nadesłanych 

maksymalnie 3 zdjęć w wersji elektronicznej lub papierowej (format A4) załączonych do 

formularza do 20 września 2022 r. 

2. Komisja zastrzega sobie prawo do ewentualnego dokonania wizji terenowej zgodnie z lokalizacją 

wskazaną w zgłoszeniu. 

 

§ 9. 

 

1. Kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu balkonów będzie:  

1) kompozycja,  

2) estetyka,  

3) oryginalność i pomysłowość nasadzeń,  

4) utrzymanie i ogólny wygląd balkonu,  

5) różnorodność roślin. 

2. Każdy z członków komisji będzie oceniał indywidualnie dany balkon w skali od 1 do 5.  

3. Końcowa ocena danego balkonu będzie stanowiła sumę z indywidualnych ocen każdego członka 

komisji.  

4. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, przez kilka balkonów, o zajęciu miejsca 

decyduje losowanie.  

5. Ocena komisji jest ostateczna bez możliwości odwołania.  

6. Komisja może przyznać 1 wyróżnienie. 

 

§ 10. 

 

1. Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od przyznania nagród w konkursie w przypadku 

braku zainteresowania lub, gdy stwierdzi, że zgłoszone balkony nie spełniają podstawowych 

kryteriów oceny. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Prezydent Miasta Inowrocławia może przyznać wyróżnienie. 

3. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie. 

4. Warunkiem przekazania nagrody jest wypełnienie oświadczenia o jej odbiorze. 

5. Przyznawane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną  

ani też przekazaniu osobom trzecim. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w odbiorze nagrody  

z przyczyn leżących po stronie uczestnika nagrodzonego w konkursie. 

7. Brak możliwości kontaktu z laureatem w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyniku konkursu zwalnia 

organizatora z obowiązku przekazania nagrody. 

 

§ 11. 

 

Nagrody zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia: 

1) Za I miejsce przyznaje się nagrodę w wysokości 1 000 zł w formie karty podarunkowej,  

2) Za II miejsce przyznaje się nagrodę w wysokości 700 zł w formie karty podarunkowej, 

3) Za III miejsce przyznaje się nagrodę w wysokości 500 zł w formie karty podarunkowej. 

 



§ 12. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 października 2022 r. 

 

§ 13. 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną 

umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl (zakładka 

Zielony Inowrocław) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia. 

2. Treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia 

www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Inowrocławia.  

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

 

 

 

 

 

Prezydent 

Miasta Inowrocławia 

 

/-/ Ryszard Brejza 
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Inowrocław, dnia ……………… 

  

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE 

najładniej zagospodarowany balkon zlokalizowany w Inowrocławiu 

  

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

dane osobowe, nr telefonu, e-mail osoby zgłaszającej balkon do konkursu  

  

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

lokalizacja obiektu zgłoszonego do konkursu (dokładny adres) 

  

Krótka charakterystyka obiektu zgłoszonego do konkursu: 

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

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

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

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

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

 

 

 

Załącznik: maksymalnie 3 szt. zdjęć w wersji papierowej (format A4) lub w wersji elektronicznej 

(pliki pdf, jpg, png). 

  

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

podpis osoby zgłaszającej  

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie autora. 

Zgoda na wykorzystanie fotografii. 

 

 

...................................................................,......................

     miejscowość i data 

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………,  

zamieszkały/a..............................................................................................................................., 

 

wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Miasto Inowrocław zdjęć mojego 

autorstwa nadesłanych w celu udziału w konkursach pn. „Na najładniej zagospodarowany 

balkon zlokalizowany w Inowrocławiu”, „Na najładniej zagospodarowany ogródek 

przydomowy zlokalizowany w Inowrocławiu” oraz „Na najładniej zagospodarowany ogródek 

na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Inowrocławiu”*. 

 

Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie udostępnionych fotografii na 

wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych 

i przedmiotowych. 

Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich 

wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku. 

 

 

 

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

Czytelny podpis autora zdjęć 

 

 
 
 

*niepotrzebne wykreślić 

 
 
 
 
 



 
 
 
 OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że przyjmuję warunki uczestnictwa określone w regulaminie konkursu na 

najładniej zagospodarowany balkon zlokalizowany w Inowrocławiu. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 

z 4.05.2016, s. 1, ze zm.) zwanego dalej „RODO” – zostałem poinformowany, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia 

z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować pod 

nr tel. 52-35-55-347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl; 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia warunków konkursu na 

najładniej zagospodarowany balkon zlokalizowany w Inowrocławiu na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. e RODO, co oznacza, że przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej; 

4. Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa; 

5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych 

danych, oraz prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych 

przysługuje mi w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 

zostanie przeze mnie cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na ich trwałe usunięcie. Jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgody - 

posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznam, iż przetwarzanie danych 

osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego 

przeprowadzenia procesu konkursowego. 

 

 

 

 
 

 

 

…...………………………………….. 

data i czytelny podpis 
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Załącznik Nr 2 

do zarządzenia nr 68/2022 

Prezydenta Miasta Inowrocławia 

z dnia 25 kwietnia 2022 r 

 

 

Regulamin konkursu na najładniej zagospodarowany ogródek przydomowy zlokalizowany  

w Inowrocławiu 

 

§ 1. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

2. Postanowienie o organizacji konkursu podejmuje zarządzeniem Prezydent Miasta Inowrocławia. 

3. O organizacji konkursu Prezydent Miasta Inowrocławia, zawiadamia mieszkańców Miasta, 

poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia 

www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) i www.eko.inowroclaw.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia. 

 

§ 2. 

 

Celem konkursu jest promowanie aktywności wśród mieszkańców Miasta w tworzeniu nowego 

wizerunku najbliższego otoczenia, edukacja ekologiczna oraz estetyzacja i podnoszenie walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych Inowrocławia. 

 

§ 3. 

 

Do konkursu mogą być zgłoszone ogródki przy budynkach wielorodzinnych, jak również  

przy budynkach jednorodzinnych, zlokalizowane na obszarze Miasta Inowrocławia.  

 

§ 4. 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej, w tym wspólnoty mieszkaniowe. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Miasta Inowrocławia oraz ich 

małżonkowie. 

 

§ 5. 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne lub elektroniczne zgłoszenie udziału w konkursie  

wraz z podpisanym oświadczeniem autora wyrażającym zgodę na wykorzystanie fotografii,, 

złożone w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowej 36, 88-100 

Inowrocław lub na adres e-mail: srodowisko@inowroclaw.pl w terminie do 31 sierpnia  2022 r. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać osobiście, jak również przez pełnomocnika, 

a w imieniu wspólnoty mieszkaniowej zgłoszenia dokonać może osoba sprawująca zarząd 

nieruchomością wspólną. 

3. Zgłoszenia wraz z oświadczeniem, o których mowa w ust. 1, należy dokonać na formularzu, 

który można pobrać ze strony internetowej www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław). 

 

§ 6. 

 

Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach:  

1) kategoria I – ogródek przy budynku jednorodzinnym, 

2) kategoria II – ogródek przy budynku wielorodzinnym. 

 

http://www.inowroclaw.pl/
http://www.eko.inowroclaw.pl/
mailto:srodowisko@inowroclaw.pl
http://www.inowroclaw.pl/


§ 7. 

 

1. Przeglądu i oceny zgłoszonych do konkursu ogródków dokona komisja konkursowa, powołana  

w tym celu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, która będzie czuwała nad prawidłowością 

przebiegu konkursu. 

3. Do zadań komisji należy w szczególności: 

1) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie; 

2) z każdej dokonanej oceny komisja sporządza protokół. 

 

§ 8. 

 

1. Komisja dokona oceny zgłoszonych do konkursu balkonów na podstawie nadesłanych maksymalnie 

3 zdjęć w wersji elektronicznej lub papierowej (format A4) załączonych do formularza do 20 września 

2022 r. 

2. Komisja zastrzega sobie prawo do ewentualnego dokonania wizji terenowej zgodnie z lokalizacją 

wskazaną w zgłoszeniu. 

§ 9. 

 

1. Kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu ogródków będzie:  

1) kompozycja 

2) estetyka,  

3) oryginalność i pomysłowość nasadzeń,  

4) utrzymanie i ogólny wygląd ogrodu,  

5) różnorodność roślin. 

2. Każdy z członków komisji będzie oceniał indywidualnie dany ogródek w skali od 1 do 5.  

3. Końcowa ocena danego ogródka w zgłoszonej kategorii będzie stanowiła sumę z indywidualnych 

ocen każdego członka komisji.  

4. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, przez kilka ogródków, o zajęciu miejsca 

decyduje losowanie.  

5. Ocena komisji jest ostateczna bez możliwości odwołania.  

6. Komisja może przyznać 1 wyróżnienie w każdej kategorii. 

 

§ 10. 

 

1. Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od przyznania nagród w wyznaczonych 

kategoriach konkursu w przypadku braku zainteresowania lub, gdy stwierdzi, że zgłoszone 

ogródki nie spełniają podstawowych kryteriów oceny.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Prezydent Miasta Inowrocławia może przyznać wyróżnienie. 

3. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie. 

4. Warunkiem przekazania nagrody jest wypełnienie oświadczenia o jej odbiorze. 

5. Przyznawane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną  

ani też przekazaniu osobom trzecim. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w odbiorze nagrody  

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w konkursie. 

7. Brak możliwości kontaktu z laureatem w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyniku konkursu zwalnia 

Organizatora z obowiązku przekazania nagrody. 

 

§ 11. 

 

Nagrody zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia: 

1. Za zajęcie I miejsca przyznaje się nagrodę w wysokości 1 000 zł w formie karty podarunkowej,  

2. Za zajęcie II miejsca przyznaje się nagrodę w wysokości 700 zł w formie karty podarunkowej, 

3. Za zajęcie III miejsca przyznaje się nagrodę w wysokości 500 zł w formie karty podarunkowej. 



 

§ 12. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 października 2022 r. 

 

§ 13. 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną 

umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl (zakładka 

Zielony Inowrocław) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia.  

2. Treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia 

www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Inowrocławia.  

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

 

 

 

 

Prezydent 

Miasta Inowrocławia 

 

 
/-/ Ryszard Brejza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inowroclaw.pl/
http://www.inowroclaw.pl/


 

Inowrocław, dnia ………………… 

  

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE 

  

najładniej zagospodarowany ogródek przydomowy zlokalizowany w Inowrocławiu 

  

  

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

dane osobowe, nr telefonu, e-mail osoby zgłaszającej ogródek do konkursu 

  

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

lokalizacja obiektu zgłoszonego do konkursu (dokładny adres) 

  

Kategoria zakwalifikowania obiektu zgłoszonego do konkursu: 

o  Kategoria I – ogródek przy budynku jednorodzinnym 

o  Kategoria II – ogródek przy budynku wielorodzinnym 

  

zaznaczyć X w odpowiednim polu 

Krótka charakterystyka obiektu zgłoszonego do konkursu: 

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

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

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

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

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

 

Załącznik: maksymalnie 3 szt. zdjęć w wersji papierowej (format A4) lub pliki pdf, jpg, png. 

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

podpis osoby zgłaszającej  

  



Oświadczenie autora. 

Zgoda na wykorzystanie fotografii. 

 

 

...................................................................,......................

     miejscowość i data 

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………,  

zamieszkały/a..............................................................................................................................., 

 

wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Miasto Inowrocław zdjęć mojego 

autorstwa nadesłanych w celu udziału w konkursach pn. „Na najładniej zagospodarowany 

balkon zlokalizowany w Inowrocławiu”, „Na najładniej zagospodarowany ogródek 

przydomowy zlokalizowany w Inowrocławiu” oraz „Na najładniej zagospodarowany ogródek 

na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Inowrocławiu”*. 

 

Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie udostępnionych fotografii na 

wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych 

i przedmiotowych. 

Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich 

wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku. 

 

 

 

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

Czytelny podpis autora zdjęć 

 

 

*niepotrzebne wykreślić 

 
 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że przyjmuję warunki uczestnictwa określone w regulaminie konkursu na 

najładniej zagospodarowany ogródek przydomowy zlokalizowany w Inowrocławiu. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 

z 4.05.2016, s. 1, ze zm.) zwanego dalej „RODO” – zostałem poinformowany, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia 

z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować pod 

nr tel. 52-35-55-347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl; 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia warunków konkursu na 

najładniej zagospodarowany ogródek przydomowy zlokalizowany w Inowrocławiu na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, co oznacza, że przetwarzanie moich danych 

osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

4. Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa; 

5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych 

danych, oraz prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych 

przysługuje mi w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 

zostanie przeze mnie cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na ich trwałe usunięcie. Jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgody - 

posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznam, iż przetwarzanie danych 

osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego 

przeprowadzenia procesu konkursowego. 

 

 

 

 

 

 

 

…...………………………………….. 

data i czytelny podpis 

mailto:iod@inowroclaw.pl



