Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu organizowanego
przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Wzór zgłoszenia udziału w konkursie
§ 1. Na podstawie § 3 p. 3 regulaminu konkursu ustala się wzór zgłoszenia udziału w konkursie,
w następującej formie:
(wzór)
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu
ul. Poznańska 133
88-100 Inowrocław
Zgłoszenie do konkursu
Miejscowość i data: ……………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………….
Data urodzenia uczestnika: (dzień, miesiąc, rok) ………………………………………………..
Miejscowość zamieszkania – pobyt stały, uczestnika: (podać tylko nazwę miejscowości) ……
…………………………………………………………………………………………………...
Odpowiedzi na zadania konkursowe:
1) Wymień 3 objawy mogące świadczyć o zatruciu tlenkiem węgla.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2) Uzupełnij zdanie: Gaśnica oznaczona symbolem F służy do gaszenia:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3) Zaznacz X właściwą odpowiedź.
PRAWDA
1.

Senność to jeden z objawów zatrucia tlenkiem węgla.

2.

Czad można rozpoznać po zapachu.

3.

W czasie pożaru nie należy korzystać z windy (dźwigu).

4.

Czujka tlenku węgla wykrywa już minimalne stężenie tlenku węgla.
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów
kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.
W przypadku ulatniania się czadu, nie należy otwierać okien.

5.
6.
7.

FAŁSZ

Adres do korespondencji z uczestnikiem oraz numer telefonu:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację na stronie internetowej organizatora
http://www.kppsp.inowroclaw.pl następujących moich danych osobowych, jeżeli zostanę
wybrany/-a zwycięzcą konkursu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie: imię
i nazwisko, miejscowość zamieszkania, wizerunek na zdjęciu z wręczenia głównej nagrody.
Żadne inne dane nie będą publikowane, ani udostępniane.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie
z rozporządzeniem 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
(RODO) w zakresie określonym regulaminem konkursu organizowanego przez Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w ramach ogólnopolskiej kampanii
edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa”
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem konkursu organizowanego
przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w ramach
ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa”, jego treść jest mi znana i przyjąłem(-ęłam) do wiadomości
i stosowania postanowienia tego regulaminu.

Czytelny podpis uczestnika:………………………………………

§ 2. Dopuszcza się inną formę układu zgłoszenia pod warunkiem, że będzie ono zawierało
wszystkie określone regulaminem elementy. Można złożyć przedmiotowe zgłoszenie
na dokumencie załącznika nr 1 do regulaminu.
* - niepotrzebne skreślić.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego 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 (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy
PSP w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 133 , tel. 52 357 50 21,
2. W Komendzie Powiatowej PSP w Inowrocławiu został wyznaczony inspektor danych
osobowych, email: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO
|– w związku ze zgłoszeniem i udziałem w konkursie.
4. Kategoria przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych będzie Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu – fundator
nagród w konkursie.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,
a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań
wynikających z ustawy.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia
lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax. 225310301,
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza
przepisy RODO
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości
uczestnictwa w konkursie.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu

