Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu

POZNAJ MOJĄ NOWĄ FIRMĘ edycja 2018/2019- karta do głosowania

1.
2.
3.

Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania, w której odda głos tylko na JEDNĄ firmę, zaznaczając
„X” przy wybranej!
4.

Udział w głosowaniu może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Powiatu Strzeleckiego.
Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczoną JEDNĄ firmą – „X” wpisujemy w kratce przy nazwie firmy.
Jednej osobie wyłonionej spośród wszystkich głosujących, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie i oddadzą
ważny głos , przyznana zostanie nagroda (przy jej odbiorze konieczny jest dowód tożsamości). Warunkiem odbioru
nagrody jest przedłożenie dowodu osobistego lub innego dokumentu jednoznacznie identyfikującego (np.
paszport, dowód osobisty, legitymacja uczniowska) oraz uregulowanie formalności związanych z obowiązkiem
podatkowym wynikającym z przepisów.
Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem czy nieczytelne nie wezmą udziału
w głosowaniu.
W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Strzeleckiego Starostwa.
Głosowanie trwa od dnia 10 lutego do 6 marca 2020 r.
Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 lub wysłać pocztą na w/w adres. Decyduje data wpływu.

DUO CAFE
AGNIESZKA NOWOK z Błotnicy Strzeleckiej

SEMPRE BEAUTY
RĘKODZIEŁA PROSTO Z SERCA
Anna Sempryk ze Strzelec Opolskich

SKELETON – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA IMPREZ
BARBARA KOPREK z Kolonowskiego

AUTOSERWIS
JOACHIM WILCZEK z Kolonowskiego

FOTOGRAFIA
BŁAŻEJ DUK z Zalesia Śląskiego

VICKY BEAUTY & MAKEUP STUDIO
VICTORIA OCHMANN ze Strzelec Opolskich

FURTECH
RAFAŁ FURGOŁ ze Szczepanka

ZAQAD FRYZJERSKI
JOANNA CIUPIK z Izbicka

VICTORIA′S SNAILS FARM
KRZYSZTOF ZASADOWSKI z Niezdrowic

SZTUBA INWENCJI
AGNIESZKA IBROM-MORAWIEC
z Kolonowskiego

+48 STUDIO
DOROTA PYKA z Jemielnicy

NFY
PATRYK POLANIK z Błotnicy Strzeleckiej

SALON URODY
KLAUDIA CIUPKA z Zimnej Wódki

NAILS & BEAUTY
ALEKSANDRA MIKA z Izbicka

2.

„PERFECTTO”
KAROLINA FRIEDRICH ze Strzelec Opolskich

FOTOGRAFIA
KATARZYNA CIAPA z Ujazdu

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
MARIOLA HORNIK z Kolonowskiego

5.
6.
7.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejszą informację otrzymał(a) Pan(i) w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia
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).
1.

4.
5.

Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE, zaznaczając X prawidłową odpowiedź:
Które „okrągłe urodziny” obchodził niedawno Powiat Strzelecki?
A) 10 B) 20 C) 40

6.

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………..……..………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ: ………………………………………………………………………………….……………………..…
7.
ULICA i NR DOMU:………………………………………………………..……………………………..………………..
TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………….………………………………..…………………..
8.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu pn. „Poznaj Moją
Nową Firmę” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie
z klauzulą informacyjną dołączoną do zgody).
PODPIS: ………………………………………..………………………

9.

Administratorem danych jest Starosta Strzelecki, mający siedzibę w Strzelcach Opolskich(47-100) przy
ul. Jordanowskiej 2.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@powiatstrzelecki.pl,
za pośrednictwem ePUAP, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie
administratora.
Starosta Strzelecki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych, poprzez email iod@powiatstrzelecki.pl
lub tel. 77 440 17 82.
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie pt. „Poznaj Moją Nową Firmę edycja 2018/2019”. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art.6 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich przez
okres organizacji i trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z wymaganiami ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do wycofania zgody na udostępnienie danych osobowych,
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia danych osobowych,
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. Telefon: 22 531 03 00.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak zgody na ich
przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału konkursie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…………………………………………………
(Podpis uczestnika)

