
 
Załącznik do Regulaminu konkursu „Nazwa nowego statku” 

 
 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu pt. „Nazwa nowego statku” 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika: 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Wiek uczestnika: 

……………………..………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

4. Proponowana nazwa statku: 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Imię, nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie wyników konkursu: 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

………………………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 
Oświadczam, że w przypadku zwycięstwa w konkursie przekażę prawa autorskie do nazwy statku 
Organizatorowi konkursu oraz Partnerowi Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Spółce z o. o. 
w Koszalinie  do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
Data i podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez 
Organizatora dla potrzeb związanych z konkursem. 

 
 
 

…………………………………………………………………………. 
Data i podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta 
Miasta Koszalina– Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: koszalin@um.koszalin.pl 

2. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz 
Krasicki Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 e-mail: iodo@um.koszalin.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.6 ust 1 lit. a RODO na podstawie art. 7 ust.  
1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506  
z późn. zm.) oraz § 31 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 387/1325/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 
lutego 2021 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom min.: spółkom miejskim 
oraz mediom. 

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do 31 
sierpnia 2021 roku a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych oraz usunięcia 
swoich danych. 

7. Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana 
danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane  
z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 
 

 
 

…………………………………………………………………………. 
Data i podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 


