
Załącznik nr 1 do Regulaminu akcji  

pn.: „Dbam o czyste powietrze – nie jeżdżę samochodem” 

 

Karta zgłoszeniowa  

 
 

IMIĘ I NAZWISKO   

 

ADRES DO 

KORESPONDENCJI   
(JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA) 

 

TELEFON KONTAKTOWY   

 

NAZWA UŻYTKOWNIKA  

W APLIKACJI ENDOMONDO 

 

KATEGORIA 
(PROSZĘ ZAZNACZYĆ KRZYŻYKIEM) 

   CHODZENIE 

 

   JAZDA NA ROWERZE 

 

 

1) Oświadczam, że: 

a) jestem osobą pełnoletnią, 

b) zapoznałam/em się z regulaminem akcji  i akceptuję jego postanowienia, 

c) zamieszkuję na terenie miasta Maków Mazowiecki pod adresem:        

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

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu 

korespondencyjnego/zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, nazwy użytkownika  

w aplikacji Endomondo oraz wizerunku przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki  

w celu przeprowadzenia akcji pn.: „Dbam o czyste powietrze – nie jeżdżę samochodem”. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska 

oraz wizerunku w internecie na portalu społecznościowym FB Urzędu Miejskiego 

(https://www.facebook.com/ummakowmazowiecki/) i Burmistrza Miasta Maków 

Mazowiecki (https://www.facebook.com/burmistrz.makowa/) oraz na stronie Urzędu 

Miejskiego w Makowie Mazowieckim (https://www.makowmazowiecki.pl/). 

Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

…………..…………..………………………………… 

     data i czytelny podpis uczestnika akcji 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże jest warunkiem udziału w akcji. W przypadku niewyrażenia 

w/w zgody zgłoszenie udziału w akcji zostanie odrzucone. 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki,  

adres: Urząd Miejski ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki,  

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Sebastiana Szolnoki,  

z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@makowmazowiecki.pl, 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

tj. na podstawie zgody wyrażonej w celu przeprowadzenia akcji pn.: ,,Dbam o czyste powietrze – nie 

jeżdżę samochodem”. Osobie wyrażającej zgodę przysługuje prawo do wycofania zgody bez wpływu na 

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

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, 

a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 

w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 

zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.  

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania  

i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych  

i brakowania dokumentacji niearchiwalnej; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub graniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych 

przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych 

będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


