
                          
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

 

Organizatorem konkursu „Chodźmy na spacer” jest Gmina Somonino, która realizuje operację pn. „Zwiedzanie 

zgodnie z naturą – promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino”, współfinansowaną  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie.  

Załącznik nr 2 do 
Zarządzenia Nr 107/2021 
Wójta Gminy Somonino 

z dnia 03.09.2021 
 

Formularz zgłoszeniowy na konkurs „Chodźmy na spacer!” 

 

Oświadczam, że:  

- deklaruję chęć udziału w konkursie organizowanym w ramach projektu pn. „Zwiedzanie zgodnie 

z naturą – promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino”, 

- zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, 

- wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację danych osobowych członków zespołu konkursowego, w tym 

jego wizerunku oraz pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z 

przedmiotowym projektem, 

- jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 

(Dz.U. z 1977, nr 88, poz. 533 z późn. zm) oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

 

 

Miejscowość, data                                                                                     czytelny podpis  

 

Zespół uczestników konkursu: 

imiona i nazwiska  

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko rodzica lub 

opiekuna grupy 

 

Miejsce zamieszkania 

(miejscowość) 

 

Rodzaj zgłoszonej pracy 

(niepotrzebne skreślić) 

 

praca plastyczna  /  opis spaceru  /   film 
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Administratorem zebranych danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino z siedzibą w Somoninie. Ma Pani/Pan 

prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania pn. „konkursy” dostępne są w Urzędzie 

Gminy w Somoninie oraz na stronie internetowej http://bip.somonino.pl/ 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do Projektu 

pn. „Zwiedzanie zgodnie z naturą – promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino” 

w działaniu Konkurs „Chodźmy na spacer” 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie. 

 

□   Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. W celu usprawnienia 

kontaktu w sprawach wynikających z organizacją Projektu pn. „Zwiedzanie zgodnie z naturą – 

promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino” realizowanego przez Gminę 

Somonino, tj.:  

 

Numer telefonu…………………………………………………..  

   

E-mail……………………………………………………………. 

 

 

 

 

Miejscowość, data                                                                                     czytelny podpis  

 

Administratorem zebranych danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino z siedzibą w Somoninie. Ma Pani/Pan 

prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania pn. „konkursy” dostępne są w Urzędzie 

Gminy w Somoninie oraz na stronie internetowej http://bip.somonino.pl/ 

 


