
KONKURSU „ PIECZENIA STRUDLA IM. KINGI IWANEK-RIESS”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………….…….

ADRES (MIEJSCE ZAMIESZKANIA)…………………………………….……….

TELEFON …………………………………………

EMAIL ………………………………………

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Waszych danych jest Zamek Cieszyn (ul. Zamkowa 3abc, 43–400 Cieszyn). Można się z 
nami skontaktować pisząc na adres: info@zamekcieszyn.pl lub dzwoniąc na numer: 33 851 08 21.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony 
danych osobowych, mailując na: iod@zamekcieszyn.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzamy dane osobowe w celu: Waszego uczestnictwa w  konkursie pieczenia strudla im. Kingi Iwanek-
Riess (imię, nazwisko, email, telefon, adres) ; prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej (email, 
telefon).
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie możecie wziąć udziału w 
konkursie.
5. Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe do czasu realizacji celu lub do momentu wycofania zgody.
6. Nie będziemy przesyłać Waszych danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że naruszamy przepisy o 
ochronie danych osobowych.
8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiadasz prawo dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Wasze dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania.
10. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, znajduje się na naszej stronie 
www.zamekcieszyn.pl
w zakładce O NAS/OFERTA RODO.

Poniższym podpisem potwierdzam, że
- podane dane są prawdziwe,
- zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego treść,
- wyrażam zgodę na publiczne i nieodpłatne wykorzystanie przez Zamek Cieszyn mojego wizerunku i 
zdjęć mojego wypieku w materiałach informacyjno – promocyjnych Zamku Cieszyn, na stronie 
internetowej www.zamekcieszyn.pl oraz na portalach społecznościowych (typu Facebook).
…………………..…………                                                                  …….......
…………………..……………….......
Miejscowość i data                                                                                 Czytelny podpis


