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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

pn. Historia żarskimi ulicami napisana …”   

Imię i nazwisko uczestnika................................................................................................................................... 

Wiek uczestnika …………………………………………………………………………………………............. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………..     

Adres e-mail .......................................................................................................................................................... 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dane konkursowe: 

Nazwa ulicy, skweru, ronda ……………………………………………………………………………………………… 

Najbardziej interesujące na ww. ulicy/ skwerze /rondzie* jest …………………………………………………………... 

Historia miejsca …………………………………………………………………………………………………………... 

Historia nadania nazwy ulicy/ ronda/ skweru* …………………………………………………………………………... 

Opis patrona/ wydarzenia/organizacji/ znaczenia słów* itp. …………………………………………………………….. 

W przypadku filmiku wpisać przy wszystkich powyższych informacjach słowo FILM 

Oświadczenie 

1. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszenia przez 
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, Żary, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2, w celu realizacji 

konkursu pn.: „Historia żarskimi ulicami napisana …”   

2. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-

mail inspektor.odo.zary@wp.pl lub pisemnie na adres Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, 
Żary, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/ - em się z treścią regulaminu konkursu Historia żarskimi ulicami napisana …”   

4. Oświadczam, że zapoznałem/ -am się z klauzulą informacyjną RODO. 

 

…………..…….................. 
              (data, czytelny podpis) 
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Klauzula informacyjna RODO: 

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, pl. Kard. S. Wyszyńskiego 

2; 68-200 Żary (MPŚŁ Żary). 

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27.04.2016, dalej RODO. 

Administrator udostępnia dane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa. Administrator  nie przekazuje 

danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie uwagi można kierować do 

Inspektora Danych Osobowych MPŚŁ Żary – inspektor.odo.zary@wp.pl lub pisemnie na adres Muzeum Pogranicza 

Śląsko-Łużyckiego w Żarach, Żary, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2. 

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. 
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