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Załącznik do Regulaminu Konkursu 

„Mój ogród”(2019) 

ZGŁOSZENIE „MÓJ OGRÓD” 

Imię i nazwisko  

Adres ogrodu zgłaszanego 

do konkursu 

 

Adres do korespondencji 
(jeżeli inny niż ogrodu) 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Gmina  

 

 

CHARAKTERYSTYKA MOJEGO OGRODU 

Podkreśl, uzupełnij informacje lub zaznacz kwadrat przy właściwej odpowiedzi 

 

KATEGORIA I. OBECNOŚĆ GATUNKÓW RODZIMYCH 

 

1. Poniżej wymienione są rośliny charakterystyczne dla ogrodów wiejskich. Podkreśl te,  

które uprawiasz: 

aksamitka, malwa, rudbekia, dalia, kosmos, nagietek, maruna, piwonia, fasola, goździk, groszek, 

kosaciec (irys), firletka, rudbekia, barwinek, chaber, szałwia, maciejka, mieczyk, lilia, dzwonek, hosta 

(funkia), ślazówka, lwia paszcza, marcinki, petunie, cynia, bratki, słonecznik, liliowiec, orlik, floks 

(płomyk), szparag, przegorzan, lilak, rozchodnik, aster, lewkonia, suchołuska, stokrotka, miesiącznica, 

nasturcja, róża, miechunka, jaśminowiec, ostróżka, dzielżan, mak, inne – wymień jakie:……………… 

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

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

2. Kiedyś nieodłącznym elementem ogrodu był sad. Czy występują u Ciebie drzewa i krzewy starych, 

tradycyjnych odmian?   

tak      ⃞          nie      ⃞ 

jeżeli tak, to wymień jakie: ….……………………………...……………………………………………. 

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

 

3. W moim ogrodzie rosną zioła (rośliny lecznicze, przyprawowe, aromatyczne) 

tak      ⃞          nie      ⃞ 
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4. W moim ogrodzie występują obce gatunki, np. żywotnik (tuja), kolczurka, niecierpek, sumak 

tak      ⃞          nie      ⃞ 

 

KATEGORIA II. ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM 

 

1. W moim ogrodzie umieszczone są elementy sprzyjające ptakom – zaznacz, jakie: 

budki lęgowe      ⃞        karmniki      ⃞          poidełka      ⃞        nie posiadam takich elementów      ⃞ 

 

2. Na mojej posesji znajduje się staw/zbiornik wodny 

tak      ⃞          nie      ⃞ 

 

3. Z myślą o małych zwierzętach np. jeżach, zostawiam stertę liści lub gałęzi 

tak      ⃞          nie      ⃞ 

 

4. Zdaję sobie sprawę jakimi sprzymierzeńcami są nietoperze, dlatego na posesji są miejsca sprzyjające 

ich zasiedlaniu, np.  specjalne budki, stare budynki, nieuszczelnione zakamarki 

tak      ⃞          nie      ⃞ 

 

KATEGORIA III. DOBRE PRAKTYKI 

 

1.   Gromadzę i wykorzystuję wodę deszczową do podlewania ogrodu 

tak      ⃞          nie      ⃞ 

 

2. W moim ogrodzie unikam sztucznych nawozów 

tak      ⃞          nie      ⃞ 

 

3. Unikam sztucznych środków ochrony roślin, stosuję naturalne metody ograniczania ilości 

„szkodników”, „chwastów” i chorób 

tak      ⃞          nie      ⃞  

 

4. W swoim ogrodzie mam ustawiony kompostownik i wykorzystuję przygotowany kompost  

w ogrodzie 

tak      ⃞          nie      ⃞ 

KATEGORIA IV. ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE POSESJI 

 

1.  Budynek mieszkalny stanowi lub nawiązuje do tradycyjnej architektury drewnianej 

tak      ⃞          nie      ⃞ 
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2. W obrębie ogrodu wydzielone są: ogród kwiatowy, warzywniak, sad, układ budynków 

tak      ⃞          nie      ⃞ 

 

 

Oświadczam, że akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu oraz, że podane przeze mnie dane są 

aktualne i prawdziwe. 

 

Oświadczam,  że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres, 

tel. e-mail,  adres ogrodu, gmina, wizerunek) 

 

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

                           data                               czytelny podpis   

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, ul. Abp. Gen. M. 

Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl, reprezentowany przez Dyrektora;  

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych może Pan/ Pani skontaktować się w następujący sposób : 

a) listownie na adres Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, ul. Abp. Gen. M. Chodakowskiego 6, 16-

030 Supraśl; 

b) przez e-mail : sekretariat@pkpk.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w celu przeprowadzenia działań konkursowych „Mój ogród”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym  

z mocy prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, miejscowość, wizerunek) zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (www.pkpk.pl) i mogą być przetwarzane w innych mediach. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z 

kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o 

narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 

a) na podstawie art. 15 RODO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

b) na podstawie art. 21 RODO wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

c) na podstawie art. 21 RODO przenoszenia danych, 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

8. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych 

przez Administratora jest wykluczenie z konkursu. 

 

 

 


