
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu  

na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu bezpośrednio przyległego do ruin zamku 

w Besiekierach gm. Grabów powiat Łęczycki woj. Łódzkie składającego się z 

dwóch działek niezabudowanych nr 182 i 183 oraz działki zabudowanej nr 173    

 

  

  

OŚWIADCZENIE  

  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub inaczej RODO) i z ustawą  z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez organizatora 

konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu bezpośrednio przyległego do ruin zamku w 

Besiekierach gm. Grabów powiat Łęczycki woj. Łódzkie składającego się z dwóch działek niezabudowanych 

nr 182 i 183 oraz działki zabudowanej nr 173, dla celów związanych z przeprowadzeniem  i 

rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem konkursu*.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w regulaminie konkursu,  o 

którym mowa w pkt 1.  

3. Posiadam wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w Regulaminie 

konkursu prac lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

4. Oświadczam, że koncepcja jest utworem pierwotnym, nie była wcześniej publikowana i została 

opracowana w celu uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w pkt 1.  

5. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem zatrudnionym w Urzędzie Gminy Grabów ani osobą biorącą 

udział w organizacji konkursu i opracowaniu warunków konkursu.   

6. Nie jestem członkiem Komisji konkursowej ani osobą pozostającą w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Komisji 

Konkursowej.  

    

  

  

……………………………………………………. 

miejscowość, data i podpis  

*nie dotyczy osób prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej  


