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1. Imię i nazwisko

Ulica Numer

Kod pocztowy Miejscowość

Numer telefonu Województwo

……………………………..

(data i podpis)

Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk drukowanymi literami.

Praca konkursowa bez dołączonej, wypełnionej prawidłowo tabelki nie będzie dopuszczona do konkursu.

PONIŻEJ WPISZ HASŁO POWSTAŁE Z ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI

KRZYŻÓWKA

2.

Udzielam zgody organizatorowi konkursu na przetwarzanie wskazanych powyżej, moich 

danych osobowych w związku z udziałem w konkursie na krzyżówkę, w szczególności w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.                                                                                                                                                                            
3.

Dane



Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy iż: 

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22523 39 

00, fax. 22523 30 16, e-mail:sekretariat_kg@kgpsp.gov.pl). 

2) W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor 

Ochrony Danych – st. bryg. Piotr Strawa: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 

22523 33 69, fax. 22523 30 16, e-mail:iod@kgpsp.gov.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w konkursie na 

krzyżówkę, w szczególności w celu jego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania 

udzielonej zgody w dowolnym momencie, Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma 

obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

instytucje państwowe, którym administrator jest zobowiązany przekazać dane na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz 

administratora usługi dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu 

i ogłoszenia wyników, a po jej zakończeniu przez czas zgodny z realizacją obowiązku 

archiwizacji dokumentów. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat 

od dnia ich uzyskania. 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, 

e mail:kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla 

celów, o których mowa w punkcie 3, brak podania informacji będzie się wiązał 

z niemożnością udziału w Konkursie. 

11) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 RODO. 

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

Data/Podpis 


