Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Lasów Państwowych pn. „Drewno jest z lasu”

WNIOSEK
Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie pn. „Drewno jest z lasu”

DANE PODMIOTU – UCZESTNIKA KONKURSU:
Pełna nazwa podmiotu
Adres siedziby (miejscowość,
adres, ulica, kod pocztowy,
poczta)
Forma prowadzenia działalności /
wpis do ewidencji
NIP

REGON

KRS
Forma rozliczenia finansowego
z CILP (należy wskazać np.
Faktura, Faktura VAT)
Osoba(y) uprawniona(e) do
reprezentacji oraz podejmowania
zobowiązań finansowych
(np. prezes zarządu)
Adres korespondencyjny (należy
wskazać jeżeli jest inny niż adres
siedziby)
Telefon kontaktowy

Adres skrzynki e-mail
(poczta elektroniczna)
Dane osoby wskazanej
do kontaktów roboczych (imię,
nazwisko, funkcja, nr telefonu,
adres e-mail)
Podpis i pieczęć
składającego wniosek
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Działania promocyjne zgłaszane do Konkursu
Planowane działania
promocyjne na rzecz Lasów
Państwowych
1.

(np. umieszczenie tablicy informującej
o wsparciu projektu przez Lasy
Państwowe, umieszczenie logotypu
Lasów Państwowych, zorganizowanie
wydarzenia promocyjnego: festynu,
pikniku edukacyjnego, spotkania,
przeprowadzenie akcji promocyjnej w
internecie, w tym w social mediach, itp.)

2.

Podmiot realizujący
działanie / projekt

3.

Planowany termin i miejsce
realizacji działań / projektu

4.

Podmioty zaangażowane
w realizację działań / projektu

5.

Forma własności oraz stan
prawny obiektu będącego
przedmiotem wniosku

6.

Krótki opis obiektu / projektu
będącego przedmiotem działań

7.

Krótki opis planowanego
zakresu działań

8.

Wnioskowana kwota
wynagrodzenia za działania
promocyjne na rzecz Lasów
Państwowych (kwota netto)

9.

Lokalizacja, gmina, powiat,
województwo
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Dodatkowe informacje (inne):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu Lasów Państwowych pn. „Drewno
jest z lasu”, który akceptuję i niniejszym zobowiązuję się stosować do jego postanowień.

……………………………………………..
Data i podpis Uczestnika Konkursu

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia co najmniej jedno z niżej
wskazanych kryteriów formalnych, co oznacza, że:
1) jest podmiotem wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
2) osobą prawną, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1989 roku
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. w: Dz.U. z 2019
roku, poz. 1347 ze zm.) lub osobą prawną kościołów i innych związków wyznaniowych
o uregulowanym statusie prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) jednostką samorządu terytorialnego lub samorządową jednostką organizacyjną,
a tym samym jest uprawniony do wystawiania rachunków lub faktur VAT.

……………………………………………..
Data i podpis Uczestnika Konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, z siedzibą w 02–124 Warszawa, ul. Grójecka 127,
NIP 526-21-65-963, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym
na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Lasów Państwowych pn. „Drewno jest z lasu”, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO)
w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów
i nawiązania współpracy w obszarze wykonania świadczeń promocyjnych oraz w celach realizacji
działań promocyjnych i informacyjnych o Konkursie.

………………………………………………………
Data i podpis Uczestnika Konkursu
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Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacjami zamieszczonymi w § 5 Regulaminu Konkursu
oraz Klauzuli informacyjnej (Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych
Osobowych w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, stanowiącej załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4/2022 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia
24.01.2022 r.), będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO,
dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie
przysługujące mi prawa, o których mowa w art. 15 – 18 oraz 20 i 21 RODO.

………………………………………………………
Data i podpis Uczestnika Konkursu

Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
95/56/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane
osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 18 55 353, faks
22 18 55 371, e-mail: cilp@cilp.lasy.gov.pl

2.

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych,
z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres
wskazany powyżej, lub poprzez adresem e-mail dane.osobowe@cilp.lasy.gov.pl

3.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a)

obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych),

b)

zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych),

c)

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych),

d)

zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

4.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Centrum Informacyjnego Lasów
Państwowych, jednostkom organizacyjnym PGL LP, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę
prawną lub takimi, z którymi Centrum Informacyjne LP zawarło umowę, w szczególności: firmy i kancelarie
prawnicze, operatorzy pocztowi, banki, firmy windykacyjne itp.

5.

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6.

Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem
ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
a)

dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

b)

sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

c)

usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

d)

ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych),

e)

przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

f)

prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

g)

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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7.

Podanie danych osobowych może być wymogiem prawnym lub umownym, albo warunkiem zawarcia
umowy. Aby umożliwić Centrum Informacyjnemu LP zawarcie i realizację umowy istnieje obowiązek
podania swoich danych osobowych. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy.

8.

Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych
w przepisach prawa.

10.

Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są
poddawane profilowaniu.
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