
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs Bożonarodzeniowy: Konkurs kulinarny 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………………………. 

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ………………………………………………………………...... 

 

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

 

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

 

WIEK W UKOŃCZONYCH LATACH ………………………………………………………. 

 

NAZWA SZKOŁY I KLASA ……………………………………………………………….. 

 

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

 

DANE OPIEKUNA/ RODZICA ………………………………………………………………. 

 

TELEFON KONTAKTOWY ……………………………………………………………… 

 

ADRES E-MAIL …………………………………………………………………………. 

 

NAZWA WYPIEKU ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa 

autorskie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

Bożonarodzeniowego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi 

zmianami). Poprzez dostarczenie prac na konkurs przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). 

 

 

 

……………………………………. 
Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM 

 
Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka .................................................................... ( imię i nazwisko) 

 w Konkursie Bożonarodzeniowym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, 

nazwiska, wieku oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1781). 

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych,  

na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

.................................................................................  
Miejscowość i data  

…............................................................................. 
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) /uczestnika konkursu 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach 

ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny reprezentowany przez Dyrektora. 

2. W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem 

ochrony danych osobowych przez e-mail: iod@wielgomlyny.pl, numer tel.: 44 787 10 87 lub pisemnie  

na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. 

3. Celem przetwarzania danych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach,  

jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnieniem pracowników, zawieraniem 

umów, celami statutowymi (m. in. organizacja wycieczek, wypoczynku, imprez, zajęć i warsztatów 

edukacyjnych, etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1. 

4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat,  

jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę 

rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją braku zgody 

będzie odmowa udziału w formach działalności, które wymagają podania powyższych danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego  

w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

7. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia przepisów ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

 

 

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

Data i podpis 

 

mailto:iod@wielgomlyny.pl

