
                  Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY 

 pt. „Kościół w Nakle Śląskim – PIĘKNO ARCHITEKTURY I DETALI” 

 

I. Dane rodziny biorącej udział w konkursie: 

1. Rodzina …………...................................................................…......................................... 

2. Adres zamieszkania ...............................................................….......................................... 

3. Numer telefonu ......................................................................….......................................... 

4. E-mail ....................................................................................…........................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) do celów promocji i 

relacji działalności GOK Świerklaniec 

 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną (poniżej) 

 

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

                                Data i podpis  

 

  

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle 

Śląskim przy ulicy Głównej 52, Dyrektor : Barbara Miś; 

2) inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu jest Pan Piotr Kaczmarek, 

iod.gokswierklaniec@gmail.com; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Piosenka patriotyczna” przez GOK na 

podstawie art. 6 ust 1 b RODO oraz promocji i relacjonowania działalności GOK na podstawie art. 6 ust 1 a RODO; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: w zakresie wizerunku media internetowe; 

5) Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: dane nie 
będą przekazywane; 

6) Informacja o okresie przetwarzania danych lub kryteriach wyznaczenia tego okresu: dane niezbędne do organizacji 

konkursu będą przetwarzane zgodnie z kategorią archiwalną, zaś wizerunek będzie przetwarzany dopóki będzie 

obowiązywała zgoda; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania bez cofnięciem zgody; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (uczestnictwa w konkursie) w 

zakresie danych niezbędnych do organizacji konkursu oraz dobrowolne w zakresie wizerunku; 

10) Informacja o profilowaniu: Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

                                                 

 

II. Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że jestem autorem pracy, którą wykonałem 

wspólnie z rodziną       
                                                                  

 

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

                                                                                                                         Data i podpis  

 

                                             

  

 


