
I Wiosenny Festiwal Piosenki  

Gminne Centrum Kultury w Popowie 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………… 

2. Nazwa placówki delegującej: ………………………………………………… 

3. Kategoria wiekowa: …………………………………………………………… 

4. Imię i nazwisko instruktora: …………………………………………………... 

5. Adres e-mail: ……………………………………………….…………………. 

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

7. Tytuł i wykonawca prezentowanego utworu: ………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8. Wymagania techniczne: ……………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Dane Rodzica / Opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko :...............................................………………………………................. 

Adres e-mail : …………………………………………………...............… 

Numer telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………... 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem I Wiosennego Festiwalu Piosenki zorganizowanego przez 

Gminne Centrum Kultury w Popowie i akceptuję jego warunki. 

 

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

miejscowość, data                                                         czytelny podpis  Rodzica/ Opiekuna prawnego 

  



Zgoda na udział w Festiwalu 

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………………… (imię i 

nazwisko uczestnika) w I Wiosennym Festiwalu Piosenki, organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w 

Popowie. 

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

miejscowość, data                                                         czytelny podpis  Rodzica/ Opiekuna prawnego 

Zgoda Rodzica / Opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestnika festiwalu 

(imię i nazwisko uczestnika)……....................…………………………………………………... w związku z 

udziałem w  I Wiosennym Festiwalu Piosenki, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym 

Festiwalu i jego wynikach. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Festiwalu danych osobowych podanych w 

zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Festiwalu oraz upowszechnienia nagrania konkursowego poprzez 

stronę internetową Gminnego Centrum Kultury w Popowie, w mediach oraz w ramach działalności edukacyjno – 

informacyjnej Organizatora. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany 

o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

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

        miejscowość i data                                                czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

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. 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. 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 

mailto:gck@gminapopow.pl

