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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  
„Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku” 

 
 

KONKURSU  

„ Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

1. Imię i nazwisko władającego posesją: 
 
 

 

2. Adres posesji: 

 

 

 

3. Dane kontaktowe — numer telefonu:  

 
 

 

4. Opis posesji: 

 

 

 

 

 

 

5. Posesja może być oceniona: 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Proszę podać sugerowane dni tygodnia oraz godziny 

(poniedziałek — piątek w godz. 8:00 — 14:00) 
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Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie „Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM 

uzdrowisku” organizowanym przez LUK Sp. z o.o. i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć fotograficznych mojej posesji na stronie 

internetowej lukladek.pl oraz na łamach lokalnej gazety „Debaty Lądeckie” bezpłatnie. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem niniejszego konkursu oraz klauzula 

informacyjna o ochronie oraz przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 

do karty zgłoszenia do konkursu. 

 

 

 

 

(miejscowość i data) 

 

 

 

(podpis osoby uczestniczącej w konkursie) 
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Załącznik nr 1  
do Karty zgłoszenia do konkursu 

 

1.Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. w Lądku-Zdroju, z siedzibą w 
Lądku Zdroju (57-540) przy ul. Fabrycznej 7 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Wrocław Fabryczna IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS - 0000713076 (dalej jako: „Spółka”). 

2.Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

W sprawach związanych z przetwarzaniem  danych  osobowych  można  się  skontaktować  pod  adresem:  ul. 
Fabryczna 7A, 57-540 Lądek-Zdrój  lub mailowo : rodo@lukladek.pl  

3.Cel przetwarzania danych 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

▪ przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu; 

▪ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w mediach społecznościowych do czasu wycofania zgody. W tym 
przypadku administrator danych dołoży wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo do 
cofnięcia zgody. Usunięcia lub anonimizacji danych osoby, której dane dotyczą przez cofnięcie zgody będzie zgodne z 
obowiązującym prawem. 

4.Jak długo będą przechowywane dane osobowe? 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5.Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Ma Pan/Pani prawo do: 

▪ dostępu do swoich danych osobowych, 
▪ sprostowania danych osobowych, 
▪ usunięcia danych osobowych, 
▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
▪ przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub 

do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi 
– w zakresie przetwarzania danych na podstawie Pana/Pani zgody, 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, 
▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

6.Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania 
ofertowego i/lub zawarcia i wykonania umowy. 

7.Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia 
zgody dokonuje się poprzez kontakt ze Specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod adresem Fabryczna 7A, 57-540 
Lądek-Zdrój  lub mailowo : rodo@lukladek.pl 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami. 

 
 
 

…………………….……………………………….…………… 
Miejscowość i data 

 
 
 

…………………….……………………………….…………… 
Czytelny podpis 
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