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Załącznik 1              

ZGŁOSZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a  wójt / burmistrz/ prezydent miasta (niepotrzebne skreślić) gminy  

 

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

[imię i nazwisko] 

zgłaszam gminę oraz moją osobę / zgłaszam gminę (niepotrzebne skreślić) do postępowania 

rankingowego „Perły Samorządu 2023”. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem postępowania rankingowego 

„Perły Samorządu 2023”i go akceptuję, a wszelkie dane dostarczone Infor PL S.A. są 

prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Jako osobę kontaktową wyznaczam: 

 

Imię i nazwisko  ………………………………………………….. 

 

Stanowisko   ………………………………………………….. 

 

Adres e-mail   ………………………………………………….. 

 

Nr telefonu   ………………………………………………….. 

 

który/a został/a przeze mnie poinformowana o warunkach postępowania rankingowego  

„Perły Samorządu 2023” poprzez przekazanie tej osobie regulaminu Rankingu. Podając w 

niniejszym formularzu dane osobowe wyznaczonej osoby kontaktowej oświadczam, że 

przekażę tej osobie poniższą klauzulę informacyjną. 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA 

WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA ORAZ OSOBY KONTAKTOWEJ 

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) 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, dalej jako: RODO), jest Organizator czyli INFOR PL. 

S.A. z siedzibą z siedzibą przy ul. Okopowa 58/72, Warszawa. Organizator powołał 

Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: 

iod@infor.pl 

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy:  

a) za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa  

(z dopiskiem „Dane osobowe”),  

b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta: 

• adres e-mail: bok@infor.pl, 
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c) za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@infor.pl. 

3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Osób kontaktowych, Zgłaszających 

(Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów) w następujących celach:  

a) w przypadku Zgłaszającego będącego osobą fizyczną (Wójtów, Burmistrzów, 

Prezydentów), który akceptuje Regulamin Rankingu - w celu realizacji umowy zawartej 

pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

(zaakceptowanego Regulaminu), co obejmuje realizację wzajemnych uprawnień i 

obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym niezbędne kontakty, przyjęcie 

zgłoszenia, procedowanie kandydatury, zbieranie informacji niezbędnych do oceny 

kandydatury - do czasu zakończenia Rankingu oraz przez czas publikacji wyników 

Rankingu, a tym samym całkowitej realizacji swoistej umowy zawartej pomiędzy 

Organizatorem a Zgłaszającym; 

b) w przypadku Osób Kontaktowych – w celu ich identyfikacji, wzajemnych kontaktów w 

sprawie Rankingu, co stanowi prawnie uzasadnione interesy Organizatora (na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu zakończenia Rankingu, a w przypadkach, kiedy Osoba 

Kontaktowa wypełnia zgłoszenie i akceptuje Regulamin - w celu realizacji umowy 

zawartej pomiędzy Osobą Kontaktową a Organizatorem, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b) RODO (zaakceptowanego Regulaminu), co obejmuje realizację wzajemnych 

uprawnień i obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym niezbędne kontakty, 

przyjęcie zgłoszenia; 

c) realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków, wynikających przede wszystkim z 

przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres 

przewidziany tymi przepisami prawa (jeżeli takie obowiązki publicznoprawne ciążą na 

Organizatorze); 

d) przechowywania danych w celu zabezpieczenia roszczeń, jak też ustalenia, dochodzenia 

lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z organizacją i 

przeprowadzeniem Rankingu – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Organizatora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń; 

e) bieżącego kontaktu, udzielania odpowiedzi, wyjaśnień na pytania, żądania, wnioski - dla 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w postaci takiego kontaktu, a 

więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy 

(przechowywanie danych w razie takiego kontaktu będzie mieć miejsce do końca 

następnego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono kontakt). 

 

4. Podanie danych w powyższym celu jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), 

ale podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest konieczne do udziału w Rankingu. 

Dane osobowe podawane są bezpośrednio przez osoby, których te dane dotyczą, bądź 

zgłaszającego Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta, który wyznacza osobę kontaktową. 

5. Każdej z osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania.  

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba 

może zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie informacji na temat 

przetwarzania jej danych osobowych za pomocą danych kontaktowych wskazanych w 

ust. 2 powyżej. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

mailto:iod@infor.pl
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7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 3 powyżej mogą być ujawniane podmiotowi 

z Grupy INFOR PL (INFOR IT Sp. z o. o., KRS: 0000331240;), udzielającemu wsparcia 

informatycznego Organizatorowi, jak też Partnerowi Merytorycznemu oraz 

upoważnionym członkom Kapituły. Odbiorcami danych osobowych będą również: 

podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Organizatora, 

świadczące usługi związane z bieżącą działalnością, usługi doradcze, prawne, kurierskie, 

na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy 

zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Poza tym dane osobowe mogą być 

ujawnione podmiotom upoważnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa 

(np. Policja). 

8. Organizator informuje, że może również przetwarzać dane osobowe osób, o których 

mowa w ust. 3 powyżej w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych 

bądź Grupy INFOR – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora w 

postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług 

własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne 

Organizator potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie elektronicznego lub 

telefonicznego kanału komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. O ile 

Organizator nie będzie odbierał odrębnej zgody na takie cele, Organizator może 

przekazywać materiały marketingowe w postaci tradycyjnej (papierowej) do czasu 

zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania danych. Zgłaszający, Osoby, których dane 

dotyczą, mogą udzielić Organizatorowi dodatkowo dobrowolnej zgody na otrzymywanie 

od Organizatora materiałów związanych z promocją Organizatora (marketing 

bezpośredni) oraz na dostarczanie informacji handlowych przez Organizatora w formie 

telefonicznej lub elektronicznej. Udzielenie takiej zgody nie jest warunkiem koniecznym 

wzięcia udziału w Rankingu. W przypadku, gdy Organizator będzie pozyskiwał odrębne, 

stosowne zgody, przetwarzanie danych w celach objętych taką zgodą będzie się odbywać 

do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych 

drogą elektroniczną lub telefoniczną. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania danych przed ich cofnięciem. 

9. Podanie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem przez Organizatora 

marketingu jest dobrowolne, ale w zakresie oznaczonym przez Organizatora konieczne 

do otrzymywania materiałów i treści marketingowych od Organizatora. 

 

 

 

……………………………                                                     …………………………… 

data                                                                                                               podpis  

 


