
 

/ nazwisko i imię/ 

 
/dane kontaktowe/ 

 
/numer telefonu/1 

DEKLARACJA KONKURSOWA 
 

 Niniejszym zgłaszam obiekt  …................................................................................................. adres:  

..................................................................................................................................................... do konkursu 

„SUPERELEWACJA”. 

Rok wybudowania budynku:  

Remont (roboty budowlane) zakończono w dniu:  

Inwestor (nazwisko i imię, adres,  telefon):  
  

Wykonawca (nazwisko i imię, adres, telefon):  
  

Nazwa banku i numer konta:  

  

 
Oświadczam, że (proszę o zaznaczenie KRZYŻYKIEM): 

 zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „SUPERELEWACJA” i akceptuję jego warunki;  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Gminę 

Miasta Rypin w celach niezbędnych do realizacji konkursu „SUPERELEWACJA”. Podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest zgoda. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze 

mnie administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, 

że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę.  
  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Rypin, z siedzibą: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 

40, 87-500 Rypin. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rypin.eu. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu realizacji Konkursu „SUPERELEWACJA” oraz w związku z 

wykonywaniem postanowień Regulaminu Konkursu. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe 

przechowywane będą do momentu przyznania i rozliczenia ww. konkursu, w czasie określonymi przepisami prawa, 

zgodnie z obowiązującymi dla gmin przepisami archiwizacyjnymi.. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia 

danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów. 

 

 

 

 

  

 /data i podpis/ 
Załączniki: 

1. Zgoda właściciela (inwestora) na uczestnictwo w konkursie2 

2. Zdjęcia budynku przed remontem (modernizacją) nieobowiązkowe 

                                                           
1 dobrowolnie do celów kontaktowych 
2 w przypadku gdy zgłaszającym nie jest właściciel obiektu 


