
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Konkurs plastyczno-fotograficzny

„UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT I KULTURA”

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię:……………………………………………………………………………………………..

Nazwisko:………………………………………………………………………………………..

Pseudonim:………………………………………………………………………………………

Wiek:………………………

  Tytuł pracy:………………………………………………………………………………………

Technika ……………………………………………………………………

Wymiary:………………………………………………………………………………………..

Adres : ……………………………………………………………….

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

Adres email :………………………………………...………………..

Telefon kontaktowy:………………………………………………………...

Uzasadnienie wybrania techniki oraz tematu: ………………………………………………......

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

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

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

Rodzic/Opiekun prawny*:………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko

e-mail:……………..……………………….……..Telefon kontaktowy:……………………………........

UWAGA!!! Osobną Kartę zgłoszenia należy dołączyć do każdej z nadesłanych prac.

*) dotyczy uczestnika niepełnoletniego

Do kwestionariusza zgłoszeniowego należy dołączyć podpisane wymagane zgody i oświadczenia,  w tym zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.



OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że: 1) zapoznałem się z Regulaminem Konkursu; 2)jestem autorem i wyłącznym
właścicielem, dostarczonych zdjęć. Gminnemu Centrum Kultury w Popowie przekazuję prawa autorskie w zakresie
niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć
nagrodzonych i  wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i  terytorialnych (art.  50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania zdjęć
techniką  drukarską  i  cyfrową,  wystawiania,  udostępniania  na  stronie  internetowej  Organizatora  i  we  wszystkich
materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz
oświadczam,  że  zdjęcia  te  nie  zostały  nigdzie  wcześniej  opublikowane.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i
udostępnianie swoich danych osobowych: imię,  nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – ustawa o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

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

Czytelny podpis uczestnika

                                     

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA (1)

Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady /UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  związku  ze
swobodnym przepływem takich danych – RODO - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / oraz
danych osobowych mojego dziecka* dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów zgodnych z regulaminem Konkursu
plastyczno – fotograficznego „UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT I KULTURA” przez Gminne Centrum Kultury
w Popowie z siedzibą  42-110 Popów, ul. Strażacka 2

.........................................................................
Data

.........................................................................
Czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna

prawnego (2)

(1) Zgoda wymagana, aby uczestnik mógł wziąć udział w konkursie
(2) Niepotrzebne skreślić

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

Na podstawie art.  6 ust 1 lit.  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady /UE. 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w związku
ze swobodnym przepływem takich danych – RODO oraz zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną - wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących organizacji Konkursu przez Gminne
Centrum Kultury w Popowie ul. Strażacka 2. drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS. 

.........................................................................
Data

.........................................................................
Czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna

prawnego(3)

(3) Niepotrzebne skreślić 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  i  danych  dziecka  jest  Gminne  Centrum  Kultury  w
Popowie z siedzibą 42-110 Popów, ul. Strażacka 2, adres e-mail :gck@gminapopow.pl

2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony danych na adres e-mail :  iod.gck@vp.pl

3) Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  związku  z  uczestnictwem  w  zajęciach  organizowanych  przez
Gminne Centrum Kultury w Popowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO, czyli Pani/Pana zgody

4) Odbiorcą danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych,
których  podanie  jest  dobrowolne-  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

6) Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający  z  przepisów  prawa,  w  szczególności
ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach)  oraz  potrzeb
informacyjnych i promocyjnych Gminnego Centrum Kultury w Popowie

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

8) Podanie danych osobowych jest  dobrowolne ale konieczne do udziału w zajęciach organizowanych
przez Gminne Centrum Kultury w Popowie

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

                                                                                                                                                             Administrator


