
KARTA ZGŁOSZENIA

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „WALENTYNKA DLA BLISKICH”
Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju

Po zaznajomieniu się z Regulaminem zgłaszam udział w konkursie dziecka:

Imię i nazwisko Uczestnika ........................................................................…… wiek: .........… klasa: …….

 klasy I-III Szkoły Podstawowe z Gminy Poraj

1. Adres Uczestnika .…..........................................................................................................................................…..

2. Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika lub nazwa instytucji delegującej oraz imię i nazwisko
    Nauczyciela lub Instruktora:

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

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

…………………………...........                               ..…...................................................................….
Miejscowość i data                                                                              Czytelny podpis Rodzica, Opiekuna prawnego Uczestnika

                                                 lub przedstawiciela instytucji delegującej

UWAGA! Do dostarczonej pracy konkursowej należy dołączyć kartę podpisaną
przez Rodziców/Opiekunów Prawnych

Telefon kontaktowy Rodzica/Opiekuna prawnego: ……………………....................………………………

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

Wyrażam  zgodę  na  wysyłanie  informacji  dotyczących  organizacji  GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WALENTYNKA  DLA  BLISKICH”  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 Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika



INFORMACJA DLA UCZESTNIKA
GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WALENTYNKA DLA BLISKICH”

Dane Uczestnika konkursu będą przetwarzane w imieniu administratora przez koordynatora konkursu, powołanych członków Jury
zobowiązanych umową do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą oraz przez grafika i informatyka,
w celu wykonania czynności wynikających  z regulaminu konkursu, w tym: przygotowanie dyplomów za udział, opublikowanie
danych osobowych w serwisach internetowych (www.gokporaj.pl, www.ugporaj.pl, oraz FB GOK Poraj i UG Poraj), wykorzystane
w materiałach promocyjnych, publikacjach prasowych (Gazeta Myszkowska, Gazeta Częstochowska), oraz protokołach jurorskich.

Osobom, które podały swoje dane w związku z udziałem w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM, przysługuje prawo dostępu
do treści  danych swoich  (swojego dziecka), prawo ich poprawiania,  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo  do  przeniesienia  danych,  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych.  Wycofanie  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Dane, o których mowa, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych podanych w związku z udziałem w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM, w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.) jest  Gminny Ośrodek
Kultury im. Janusza Gniatkowskiego z siedzibą w Poraju (42-360) przy ul. Piłsudskiego 14.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji  celów zgodnych
z organizacją GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO przez Gminny Ośrodek Kultury im. J. Gniatkowskiego w Poraju.
Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych moich (mojego dziecka), prawo ich
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Przysługuje mi prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane, o których mowa będą
przetwarzane do czasu wycofania zgody.

                                    …...........................................................................……..
                                                                   Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika

 

Administratorem danych osobowych podanych w związku z organizacją GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.) jest Gminny Ośrodek
Kultury im. Janusza Gniatkowskiego z siedzibą w Poraju (42-360) przy ul. Piłsudskiego 14. Dane podawane są dobrowolnie, a ich
przetwarzanie  odbywa  się  w  celu  umożliwienia  udziału  w  GMINNYM  KONKURSIE  PLASTYCZNYM, jego  organizacji
i rozstrzygnięcia.
Dane,  o których mowa będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Osoby,  których dane dotyczą,  mogą kontaktować się
z  inspektorem  ochrony  danych  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  ich  danych  osobowych  oraz
wykonywaniem praw  przysługujących  im  na  mocy  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/676  z  dnia
27 kwietnia 2016 r. 
Każda  osoba,  której  dane  są  przetwarzane  ma prawo do  wniesienia  skargi  do organu  nadzorczego  (na  chwilę  rozpoczęcia
Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez
Gminny  Ośrodek  Kultury  im.  Janusza  Gniatkowskiego z  siedzibą  w  Poraju (42-360)  przy  ul.  Piłsudskiego 14,  do  celów
promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U
z 2017 r., poz.880, z póź. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
wręczenia  nagród  laureatom  GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO,  są  przechowywane  w  archiwum  Gminnego Ośrodka
Kultury w Poraju, mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju (www.gokporaj.pl,
www.ugporaj.pl, oraz FB GOK Poraj i UG Poraj) oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych (Gazeta
Myszkowska, Gazeta Częstochowska). 

                                              …..........................................................................
                                                          Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika 

http://www.gokporaj.pl/
http://www.gokporaj.pl/


ZGODA NA UPUBLICZNIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ZAJĘTEGO MIEJSCA 

Wyrażam zgodę na  upublicznienie informacji o zdobytym przez moje dziecko miejscu/wyróżnieniu w  GMINNYM KONKURSIE
PLASTYCZNYM organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury im. J. Gniatkowskiego w Poraju. Dane mogą zostać umieszczone
w serwisach internetowych  Gminnego Ośrodka Kultury w  Poraju (www.  gokporaj.pl  , www.ugporaj.pl, oraz FB GOK Poraj i UG
Poraj) oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych (Gazeta Myszkowska, Gazeta Częstochowska). 

                                                 …..........................................................................
                                                         Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury
im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 
iż:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju,     
ul. Piłsudskiego 14.

 Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju możliwy jest pod adresem e-
mail: iod@ugporaj.pl.

 Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. lit a i e Rozporządzenia, 
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą 
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez 

Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez 
nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach
i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

 Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu :
a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) prawo przenoszenia danych,
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami, zawartymi
w REGULAMINIE I KARCIE ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WALENTYNKA DLA BLISKICH”

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

.............................................                                                 …..........................................................................
Miejscowość, data                                                          Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika

 

http://www.gokporaj.pl/
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