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KARTA ZGŁOSZENIOWA UDZIAŁU W KONKURSIE NA 

NAJŁADNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY  

 

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

Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………. 

Wiek w ukończonych latach……………………………………………………………….. 

Kategoria wiekowa (klasa 0-3 / klasa 4-8 / młodzież i dorośli*) 

Dane opiekuna……………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy…………………………………… 

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

Czytelny podpis uczestnika/ opiekuna prawnego  

Oświadczam, że jestem autorem pracy, którą zgłaszam do konkursu i posiadam do niej pełne 

prawa autorskie.  

Oświadczam, iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkurs oraz klauzuli 

informacyjnej stanowiącej załącznik do karty zgłoszenia. 

            

…………………………………..……………………………….. 

Czytelny podpis uczestnika/ opiekuna prawnego  

 
 
 

Wyrażam zgodę  
 
Nie wyrażam zgody 

 

na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz filmów zwierających  mój wizerunek oraz wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowany w trakcie uczestnictwa w konkursie organizowanym przez GOKiS Wielgomłyny dowolną techniką zapisu i 

wykorzystania zarejestrowanego materiału do celów promocji działań GOKiS Wielgomłyny, w każdej formie zgodnej z 

prawem. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż 

zdjęcia oraz filmy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej GOKiS Wielgomłyny, na portalu społecznym Facebook, 

w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych GOKiS Wielgomłyny oraz w mediach (prasa, telewizja). 

Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.) 
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1.  Administratorem Pana/Pani danych oraz danych Pani/Pana dziecka wskazanych w zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych i udostępnianie wizerunku jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. ul. Rynek 1. 97-525 Wielgomłyny 

reprezentowany przez Dyrektora. 

 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego 

imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email iod-
kultura@wielgomlyny.pl 
 

3. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pani / Pana oraz dane Pani/Pana dziecka celem udziału w 

konkursie „Najładniejszy stroik bożonarodzeniowy” organizowanym przez GOKiS Wielgomłyny zgodnie z prawem i 

regulaminem konkursu na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO 

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udziału Pana/ Pani oraz Pani/Pana dziecka w 

konkursie. 

 

5. Administrator przetwarza Pani / Pana oraz dane Pani/Pana dziecka w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może 

przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy 

prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do 

przetwarzania. 

 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 

prawa, następujące uprawnienia: 

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą 

elektroniczną kierując korespondencję na adres iod-kultura@wielgomlyny.pl 
 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

11. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia celu przetwarzania w jakim zostały zebrane dane. W 

przypadku wizerunku do momentu odwołania zgody.  
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