
KARTA ZGŁOSZENIOWA

XIII Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

"Gore Gwiazda Jezusowi"

 Swoszowa On-line 2021

Imię i nazwisko uczestnika/ uczestników bądź nazwa zespołu

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

.................................................................................................................................

Szkoła, klasa

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

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

Wiek, kategoria

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna (nr telefonu)

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

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

Tytuł utworu ……………………………………………………………..............................................

Liczba osób w zespole …………………………………………………...........................................

 

.........................................                                                     .........................................................

Miejscowość i data                                                                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego                 



ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika konkursu, danych osobowych oraz informacji o
udziale w ramach XIII  Gminnego Konkursu Kolęd i  Pastorałek  poprzez publikowanie tych materiałów na stronie internetowej  Gminnego
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach (www.gckicz.szerzyny.pl), oraz na ich profilach społecznościowych.

Oświadczam,  że  zapoznałam/łem się  z  poniższą Klauzulą informacyjną oraz  z  Regulaminem  XIII  Gminnego Konkursu Kolęd i  Pastorałek -
Swoszowa  On-line 2021                                                 

…………………………………………………
Podpis oświadczającego                          

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 (zwane dalej „RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych uprzejmie informujemy, że:
1) administratorem  danych  osobowych  konkursu  jest:  Gminne  Centrum  Kultury  i  Czytelnictwa  w  Szerzynach,  Szerzyny  159,  38-246

Szerzyny, NIP: 8731774631;
2) inspektorem  ochrony  danych  w  Gminnym  Centrum  Kultury  i  Czytelnictwa w Szerzynach  jest  Patrycja Kaczmaryczyk-  Hap,  e-mail:

patkakaczmarczykhap@gmail.com, tel.: 780048920
3) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celach związanych z realizacją XII Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) odbiorcą danych osobowych uczestnika konkursu mogą być podmioty realizujące: monitoring, sprawozdawczość i ewaluację 
5) dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane do końca trwania konkursu lub do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,

zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego podobnego żądania;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych uczestnika konkursu oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na
adres mailowy: kulturaszerzyny@onet.eu;

7) ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi  do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych uczestnika konkursu narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne,  jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie
udziału w XIII Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek

9) Dane  osobowe  uczestnika  konkursu  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w  formie  profilowania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest: Gminne Centrum Kultury i
Czytelnictwa w Szerzynach, danych osobowych uczestnika w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia niniejszego zgłoszenia. Powyższa
zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

...................................................................   
       (data i podpis)      


