
KARTA ZGŁOSZENIA

II POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
„JANUSZ GNIATKOWSKI – PIOSENKA I OSOBOWOŚĆ”
Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego 

w  Poraju 

Po zaznajomieniu się z regulaminem 
zgłaszam udział w kategorii konkursowej:

Imię i nazwisko uczestnika ........................................................................... wiek: ....................
 kat. I – kl. I-III SP
 kat. II – kl. IV-VIII SP i oddziały gimnazjalne
 kat. III – młodzież ponadgimnazjalna i dorośli

  (wybraną odpowiedź proszę podkreślić)

1. Nazwa  i adres instytucji delegującej (kat. I i II), adres zamieszkania uczestnika (kat. III) 

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

2. Imię i nazwisko uczestnika pełnoletniego lub instruktora/nauczyciela przygotowującego uczestnika
(kat. I i II)
….......................................................................................................................

tel. …................................................................ adres e-mail:…………………………………………

3. Tytuł i technika wykonania pracy: 

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

…………………………...........                          …............................................................................
           miejscowość i data                                             podpis pełnoletniego uczestnika lub osoby przygotowującej

UWAGA! Do dostarczonej pracy konkursowej należy dołączyć kartę podpisaną przez
pełnoletniego uczestnika  lub Instruktora/Nauczyciela przygotowującego oraz
Rodziców/Opiekunów Prawnych (w przypadku uczestników niepełnoletnich). 

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KONKURSU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ,
TELEFONICZNĄ LUB POPRZEZ SMS (3)

Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących organizacji II POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI,  MŁODZIEŻY  I  DOROSŁYCH  „JANUSZ  GNIATKOWSKI  –  PIOSENKA I  OSOBOWOŚĆ” przez  Gminny
Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego z siedzibą w Poraju (42-360), przy ul. Piłsudskiego 14, drogą
elektroniczną, telefoniczną lub przez SMS zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019, poz. 123).

..................................................                     …...............................................................................
                      Data                                                              Czytelny podpis Instruktora/nauczyciela przygotowującego

 



KLAUZULA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Osrodek Kultury im. J. Gniatkowskiego
w Poraju, ul. Piłsudskiego 14.

2.Kontakt  z  inspektorem ochrony  danych  w Gminnym Osrodku  Kultury  w  Poraju  możliwy  jest  pod

adresem e-mail: iod@ugporaj.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będa w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie
Ustawy o  samorzadzie  gminnym z  dnia  8  marca 1990 r.  i  Ustawy z  dnia  25  pazdziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej

4.Odbiorca  Pani/Pana  danych  osobowych  będa  osoby  upoważnione  do  przetwarzania  danych
osobowych w celu wykonywania obowiazkow służbowych;

5.Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będa  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej.

6.Pani/Pana  dane  osobowe  będa  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celow
okreslonych  w  pkt  3,  a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy
powszechnie obowiazujacego prawa;

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do tresci 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  zgodnosć  z  prawem przetwarzania  (jeżeli
przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody),  ktorego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem;

8.Ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  UODO,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych  Pani/Pana  dotyczacych  narusza  przepisy  ogolnego  rozporzadzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, ktorej dane
dotycza, podanie przez Pania/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.Podanie  przez  Pania/Pana  danych  osobowych  jest  obowiazkowe,  w  sytuacji  gdy  przesłankę
przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa  lub  zawarta  między  stronami  umowa,
a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

11.Pani/Pana dane moga być przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie będa profilowane.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami, zawartymi 
w  REGULAMINIE I KARCIE ZGŁOSZENIA DO II POWIATOWEGO KONKURSU

PLASTYCZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
„JANUSZ GNIATKOWSKI – PIOSENKA I OSOBOWOŚĆ” 

ORAZ KLAUZULI DOTYCZĄCEJ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
i w pełni je akceptuję.

..................................................                     …...............................................................................
                      Data                                      Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica,

 opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego

mailto:iod@ugporaj.pl

