KARTA ZGŁOSZENIOWA DO AKCJI:
„100 DRZEW NA 100-LECIE ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM”
26 września 2020 r.
Imię i nazwisko lub nazwa grupy*
*w przypadku grupy dodać imię i nazwisko
lidera
Dane kontaktowe: (adres zamieszkania, nr
telefonu, adres e-mail)

Gatunek drzewa (wybrać z listy poniżej,
decyduje kolejność zgłoszeń wiec można
podać 2 gatunek rezerwowy)
Proponowane imię drzewka:

Proponowana lokalizacja posadzenia
drzewka w miejscu publicznym na terenie
Miasta Puck:

Nadleśnictwo przekaże na ten cel sadzonki: klonu jaworu 20 szt; dębu bezszypułkowego 10 szt.; grabu
zwyczajnego 45 szt.; wiązu szypułkowego 20 szt. oraz jarząbu szwedzkiego 5 szt. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
W przypadku negatywnej weryfikacji miejsca wskazanego przez wnioskodawcę UM Puck wskaże
miejsce gdzie będzie można dokonać nasadzenia.
Każda osoba lub grupa zainteresowana udziałem w akcji powinna przesłać kartę zgłoszenia wraz
z podpisaną klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych na adres: Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja
13, 84-100 Puck z dopiskiem:„100 drzew na 100-lecie Zaślubin Polski z Morzem”, złożyć osobiście w
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck (pok. 2), lub przesłać wypełniony, zeskanowany dokument
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja2@miastopuck.pl
Zgłoszenia można składać do 21.09.2020 r.

……………………………………………
Data, miejscowość

………………………………………
Czytelny podpis

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Stosownie do art. 13 ust 1 i 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 dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz.Eu L 119 s.1), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO, informujemy
Panią/Pana o sposobie i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Puck z siedzibą w Pucku przy
ul. 1 Maja 13, który swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta w Pucku.
Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: burmistrz@miasto.puck.pl.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w zakresie
ochrony tych danych poprzez adres e-mail: iodo@miastopuck.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem do udziału w Akcji „100 drzew
na 100-lecie Zaślubin Polski z Morzem” organizowanym przez Urząd Miasta i Nadleśnictwo Choczewo
w Pucku dnia 26.09.2020 r. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Podanie danych przez Panią/Pana
danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie oznacza wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
Pani/ Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z organizacją Akcji „100 drzew na
100-lecie Zaślubin Polski z Morzem” i przechowywane będą do czasu realizacji zadania dla którego
zostały pozyskane a po tym czasie przez okres określony w przepisach prawa odnoszących się do
archiwizowania i długości przechowywania dokumentów.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom do tego nieuprawnionym. Nie będą również
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawiania)
w każdym momencie, gdy są one niepoprawne oraz ograniczenia ich przetwarzania;
Usunięcia danych osobowych i sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy ich
przetwarzanie nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego w
zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, tj. do urzędu Ochrony Danych
osobowych na adres: ul. Stawki 2. 00-103 Warszawa, w przypadku stwierdzenia, że dane są
przetwarzane niezgodnie z celem dla którego zostały pozyskane.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z w powyższymi informacjami dotyczącymi
przetwarzania moich danych osobowych i przyjmuję je do wiadomości:

….....................................................................
/data i czytelny podpis/

