
K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A 
 

udziału w konkursie na 
 

„WIENIEC DOŻYNKOWY” 

 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO:    ....................................................................................................... 

 

ADRES:     ....................................................................................................... 

 

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

 

NR TELEFONU:    ....................................................................................................... 

  

REPREZENTOWANA MIEJSCOWOŚĆ: ....................................................................................................... 

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu, 

 wyrażam zgodę na sfotografowanie wieńca oraz podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi do 

publicznej wiadomości do celów promocyjnych organizatora. 

 

                                                                                             ………………………………………………………..…. 
                                                                                               (miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika) 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………….…… (imię i nazwisko) jako pełnoletni uczestnik, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym mojego wizerunku, przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie podanych w karcie 

zgłoszenia, w związku z organizacją i realizacją konkursu dożynkowego na „Wieniec Dożynkowy” podczas Dożynek Gminnych w miejscowości 

Wolica w dniu 25.08.2019 r. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191 z poźń. 

zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas Dożynek Gminnych w 

miejscowości Wolica w dniu 25.08.2019 r, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż 

zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, stronie internetowej Gminy Kleszczów 

oraz w gazecie lokalnej. Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej zarówno w postaci całej sylwetki, jak i portretu, osobno lub w 

zestawieniu z wizerunkami innych osób. Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku wyrażam dobrowolnie. 

                                                                                               

………………………………………………………..…. 
                                                                                               (miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika) 

 

Obowiązek informacyjny: 

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z poźń. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów. 

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu i zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, realizacji konkursu dożynkowego na 

„Wieniec Dożynkowy” podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Wolica w dniu 25.08.2019r. i archiwizacji kart zgłoszenia. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@gok.kleszczow.pl. 

3. Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom w celu realizacji konkursu dożynkowego na „Wieniec Dożynkowy”. 

4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji i uczestnictwa w konkursie dożynkowym na „Wieniec 

Dożynkowy” podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Wolica w dniu 25.08.2019r. 

 

mailto:iod@gok.kleszczow.pl

