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Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu 

pn. „Społecznie odpowiedzialny biznes” 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
w konkursie Społecznie Odpowiedzialny Biznes 

 
Dane firmy działającej na terenie Wałbrzycha wyróżniającej się w 2021 r. działalnością w 
zakresie  Społecznej Odpowiedzialności Biznesu CSR):  
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Wielkość firmy/ilość pracowników (proszę wybrać odp.): 

a) Mikro (0-9 pracowników)   
b) Mała (10-49 pracowników)   
c) Średnia (50-249 pracowników)    
d) Duża (>249 pracowników) 

 
Uzasadnienie (Proszę opisać działania m.in. uwzględniające interesy społeczne i aspekty środowiskowe, a także 

relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami (inwestowanie w zasoby ludzkie, w 

ochronę środowiska, relację otoczenia firmy) oraz inne:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..  
Załączniki (linki, zdjęcia): 
1. 
2. 
3.  
 
Dane teleadresowe (mail, telefon) oraz imię i nazwisko osoby, lub podmiotu zgłaszającego:  
…...................................................................................................................................................  
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 r. na adres:  
k.usarek@um.walbrzych.pl 
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Niniejszą informację przekazywana jest  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 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 

– dalej RODO. 

 

 

 

 

 

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 

PL. MAGISTRACKI 1,  58-300 WAŁBRZYCH 

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118 

www.um.walbrzych.pl 

www.bip.um.walbrzych.pl 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z konkursem 

Społecznie Odpowiedzialny Biznes 

TOŻSAMOŚĆ I DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Administratorem  danych osobowych uczestnika konkursu  jest Prezydent Miasta 

Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, 

um@um.walbrzych.pl 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  

skontaktować poprzez e - mail: iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod 

numerem 74 644 47 80 lub pisemnie na adres siedziby administratora.                      Z 

inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu 

organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o 

laureatach Konkursu wraz z opisem działalności na stronie internetowej 

www.um.walbrzych.pl, www.biznes.walbrzych.pl profilu Facebook Pana 

Prezydenta oraz profilu Przedsiębiorczy Wałbrzych/ 

PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO- 

dobrowolnej zgody, która może zostać wycofana w dowolnym momencie.  

ODBIORCY DANYCH Dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie podmiotom i osobom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub 

kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto dane 

osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę 

na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 

Informacja o laureatach wraz z opisem działalności zostanie podana do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl, 

www.biznes.walbrzych.pl profilu Facebook Prezydenta oraz profilu 

Przedsiębiorczy Wałbrzych. 

W związku z podaniem danych do publicznej wiadomości na FB dane te zostaną 

udostępnione  Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia 

Dublin 2). 

INFORMACJA O 

ZAMIARZE PRZEKAZANIA 

DANYCH DO PAŃSTWA 

TRZECIEGO  

W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland dane mogą być 

udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie 

zatwierdzonych przez  Komisję Europejską standardowych  klauzul  umownych.  

Informacje  o  zasadach przetwarzania  danych  oraz  możliwości  skorzystania  z  

praw  przysługujących  na  mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach 

dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

OKRES Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami 

http://www.um.walbrzych.pl/
http://www.um.walbrzych.pl/
http://www.um.walbrzych.pl/
http://www.um.walbrzych.pl/
http://www.bip.um.walbrzych.pl/
mailto:um@um.walbrzych.pl
mailto:iod@um.walbrzych.pl
mailto:iod@um.walbrzych.pl
mailto:iod@um.walbrzych.pl
http://www.um.walbrzych.pl/
http://www.biznes.walbrzych.pl/
http://www.um.walbrzych.pl/
http://www.biznes.walbrzych.pl/
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PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie 

dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy prawa. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych będzie 

skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie  

 
 

 
…………………………………………………. 

(data oraz czytelny podpis) 


