
                                                                                                                            Załącznik nr.1 

                                                                                                              Do regulaminu Gminnego konkursu  recytatorskiego 

                                                                                                                  „Poezją witamy wiosnę” 

 

                                                              Karta Zgłoszenia 

 

Imię i Nazwisko dziecka........................................................................... 

Szkoła /przedszkole ............................................................................ 

Klasa ............................................................. 

Tytuł wiersza i autor  …………............................. 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej recytatora  ................................................................................ 

Telefon kontaktowy w sprawie konkursu.......................................................................... 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …..................................................................  
                                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

  w celu organizacji konkursu recytatorskiego „ Poezją witamy wiosnę” . Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.  

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

      (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 
 W związku z organizacją konkursu  recytatorskiego oraz jego promowaniem, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, 

utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka  

w publikacjach na:  
٠stronie internetowej GOKu,   

٠gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

٠gablotach i na tablicach ściennych, 

٠profilu społecznościowym Facebook, - Facebook GOK Susiec 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.  

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

                                                                                                                         (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

                                                                                KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

1. Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Suścu  (ul. Tomaszowska 100; 22-672 Susiec, 

 tel.: 84 665 44 10, adres  e-mail: gok_susiec@wp.pl ) 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu recytatorskiego „ Poezją witamy wiosnę” zgodnie    z wyrażoną 

zgodą. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych  

jest dobrowolne.  

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym 

 lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora –  

w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, 2) pracownikom Administratora 3) odbiorcom wskazanym we zgodzie 

(nieograniczony krąg odbiorców) 4) sponsorzy  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu i 

sprawozdawczości z konkursu tj. przez okres 1 roku, bądź z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki,  

w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą lub jej przedstawiciel ustawowy cofnie zgodę 

8. Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych;- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

 przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
*Rozporządzenie 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) 

mailto:gok_susiec@wp.pl

