
KARTA ZGŁOSZENIA 
DO KONKURSU

Nazwa Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego

Nr działki

Data zgłoszenia Podpis 
uczestnika

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Zielony Poznań”  i akcep-
tuję jego warunki.

2. W  przypadku zakwali� kowania mojej działki do II etapu konkursu zgadzam się 
na pozyskanie przez Organizatora konkursu „Zielony Poznań” moich danych osobo-
wych, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu od Okręgowe-
go Zarządu Polskiego Związku Działkowców i  ich przetwarzanie przez Prezydenta 
Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17 w Poznaniu w celu przepro-
wadzenia i  realizacji konkursu „Zielony Poznań”. Oświadczam, że jestem świadomy 
dobrowolności podania danych oraz zostałem poinformowany o prawie wglądu do 
podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na podanie do publicz-
nej wiadomości moich danych (imienia i nazwiska) jako właściciela obiektu i adresu 
obiektu oraz na publikację zdjęć obiektu zgłoszonego do konkursu we wszelkich 
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach przez 
Organizatora i Partnerów Konkursu. 

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
właściwego ze względu na położenie działki, Okręgowego Zarządu Polskiego 
Związku Działkowców (ul. Langiewicza 23, 61-502 Poznań) lub Biura Konkursu 
Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania (Poznań, 
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, pok. 104, tel. 61 878 50 49).

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 225/2016/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 16.03.2016 r.
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