
Karta zgłoszenia  
 

na Konkurs Plastyczny 

 

„230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” 

 

 

 
 

Imię i Nazwisko uczestnika:  

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

Klasa: 

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

Adres Szkoły, tel. kontaktowy: 

………………………………………………………………………………………………… 

Nauczyciel prowadzący: 

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

 

 

 

 

Karta zgłoszenia ważna z podpisanymi oświadczeniami na odwrocie! 

 

 

 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach, Wiercany 29 w celu organizacji, promocji 

i przeprowadzenia Konkursu Plastycznego „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Dane obejmują moje 

imię, nazwisko, nazwa, adres, wiek, numer telefonu. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych 

osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

Miejscowość, data …………………………………………………….                            podpis  ……………………………………………. 
 

Oświadczam, że na podstawie ar.6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie 
mojego/naszego wizerunku w materiałach audio-wizualnych, fotograficznych lub ich fragmentach na stronie 
internetowej GOK w Wiercanach i mediach regionalnych, m.in. gazecie Wiadomości Iwierzyckie wykonanego 
podczas Konkursu Plastycznego „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Zrzekam się niniejszym 
wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Gminnego Ośrodka 
Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach z tytułu wykorzystywania mojego/naszego wizerunku na potrzeby 
określone w niniejszym oświadczeniu.  

Miejscowość i data …………………………..…………………….        podpis …………………….…………………………. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Na podstawie 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 osobowych) – zwane RODO- Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach 
informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach 

z/s w Wiercanach, Wiercany 29, 39-124 Iwierzyce; 
Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach, Wiercany 29, 
39-124 Iwierzyce jest adw. Jakub Curzytek, tel.: 692616480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl 

2. Dane osobowe:  
- zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO przetwarzane będą 
w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO oraz Ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z 
późn. zm.) - przetwarzane będą w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych 
w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych 
wynikających z przepisów prawa. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie prawa oraz podmioty, 
z którymi Administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia danych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały 
zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych. 

6. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – prawo do cofnięcia zgody. 

7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych 
wynikających z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić realizację 
określonego celu przetwarzania. 

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

                                                                               Podpis ……………………………………………………………………………………… 

Miejscowość …………………………………………………. dn. ……………………………………………………………. 


