
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
Gminnego Konkursu na najładniejszą ozdobę wielkanocną 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

Klasa, szkoła / kategoria 
 

Telefon kontaktowy 
 

 
Oświadczenie 

 
 

1. *Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / Ja, niżej podpisany biorę udział  

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

                                                                                                      imię i nazwisko uczestnika konkursu  
w  Gminnym Konkursie na najładniejszą ozdobę wielkanocną. 
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zgodnie 
z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. 
3. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 666) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, 
że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach zdjęć oraz filmów zwierających wizerunek 
*mój/mojego dziecka zarejestrowany w trakcie uczestnictwa w  Gminnym Konkursie na najładniejszą ozdobę wielkanocną. Niniejsza zgoda nie 
jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy mogą zostać umieszczone na stronie 
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, na portalu społecznym Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz w mediach (prasa, telewizja). 
4. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną oraz regulaminem Gminnego Konkursu na najładniejszą ozdobę wielkanocną. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 

Domaniewice, dnia ………………….…….                            .....……………………….………………………………………………………...…… 
                            * Czytelny podpis rodzica/uczestnika 

 
 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 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, s. 1), 
informujemy, że:  
 

1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka jest Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach, ul. Główna 3 tel. 46/838-35-13, reprezentowany przez 
Dyrektora.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje strefę przetwarzania danych osobowych. Jeśli mają Państwo pytania 
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email    iod@domaniewice.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach Gminnego Konkursu na najładniejszą ozdobę wielkanocną na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika konkursu 
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodan ie oznaczać będzie brak możliwości 
uczestnictwa w konkursie. 

4. Dane osobowe Państwa/Państwa dziecka będą przechowywane w okresie trwania konkursu.  
5. Odbiorcą  Państwa danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia 

przetwarzania danych.    
6. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 
7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych  oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku przetwarzaniem podanych danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


