Formularz zgłoszeniowy do loterii
„Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica”
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia ……………………………………………………………………..……………………………………………
Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………………………………………….………….
Nazwa i adres urzędu skarbowego, w którym została złożona deklaracja PIT za 2021 r.
………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….

……………………………………………………

(miejscowość i data)

(własnoręczny podpis Uczestnika loterii)

Oświadczam, że ukończyłem/-łam 18 lat i wyrażam zgodę na udział w Loterii
organizowanej przez Gminę Oleśnica pod nazwą: „Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica”. Ponadto
oświadczam, że nie jestem osobą wyłączoną z udziału w Loterii i zapoznałem/-łam
się z Regulaminem Loterii dostępnym na stronie www.olesnica.wroc.pl.
Wszelkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia.
………………………………………………………….

……………………………………………………

(miejscowość i data)

(własnoręczny podpis Uczestnika loterii)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowym zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zostałam/-em poinformowana/-any, że Administratorem danych osobowych Uczestników
Loterii jest Wójt Gminy Oleśnica, reprezentujący Gminę Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy,
ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Celem przetwarzania danych jest realizacja loterii
zgodnie z art. 6 ust 1 lit a oraz b RODO.
Zostałam/-em poinformowana/-any, że przysługuje mi prawo do: żądania
od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Zostałam/-em poinformowana/-any, że przysługuje mi prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
………………………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………………
(własnoręczny podpis Uczestnika loterii)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania
uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Osoba, która odmówi spełnienia choć jednego
z powyższych warunków, nie będzie mogła wziąć udziału w Loterii.
URZĄD GMINY OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (71) 314 02 00, faks (71) 314 02 04
olesnica.wroc.pl, urzad@olesnica.wroc.pl

Druk opracowany przez:
Referat Spraw Obywatelskich
tel. (71) 314 02 12

