
 

FORMLULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO KONKURSU GWARY 

IM. ANDRZEJA MURAŃSKIEGO 

  
 
 
 

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

 
 

…………………………………………………………………………………..………….…….… 
opiekun merytoryczny 

 
 

………………….………………………………………………………………………………...… 
telefon kontaktowy 

 
 

 
 

 
 
 
 

ZGŁOSZENIE  
DO KATEGORII 
LITERACKIEJ 

Tytuł pracy Wiek autora pracy 

  

Oświadczam, że przygotowany do konkursu utwór nie był wcześniej publikowany,  
ani prezentowany.  
 
Podpis uczestnika ………………………………………………………  
 

 

 
 
 

ZGŁOSZENIE  
DO KATEGORII 

RECYTATORSKIEJ 

Tytuł utworu  
oraz nazwisko autora utworu 

 

Czas  
prezentacji 

Wiek  
uczestnika 

Rodzaj utworu 
(wiersz, proza etc) 

    

 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie: (proszę o zaznaczenie) 

□ danych osobowych mojego dziecka,   

□ moich danych osobowych  

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo oraz terytorialnie, wielokrotne wykorzystywanie 

mojego wizerunku, mojego imienia i nazwiska oraz mojej pracy przez GCKPT R-W, w celu promowania 
działalności Organizatorów. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 
obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych 
lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

□ Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych, 

znajdującej się na niniejszej Karcie Zgłoszenia. 
- do celów uczestnictwa w Konkursie „KONKURSU POEZJI REGIONALNEJ IM. ANDRZEJA MURAŃSKIEGO”, 
wyrażam zgodę na: 

□ publikację utworu oraz danych osobowych mojego dziecka lub moich danych osobowych. 

 
 
 

………………………………………………………… 
miejscowość i data 

………………………………………………………… 
podpis uczestnika/ rodzica lub opiekuna 

 



 

 

Klauzula informacyjna 
 
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 („RODO”), informujemy, iż: 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury, 

Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy; NIP 5532308830, REGON: 072933520 2. W sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu 

tel. 535 902 003 mail: iod.gckpt@radziechowy-wieprz.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: a. związanych z realizacją 

zadania, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) b. związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych takich jak: 

ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, archiwizacyjne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;c. w celu realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora, w tym w celu promocji działalności oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych 

roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich 

podania danych uniemożliwiać będzie uczestnictwo w zadaniu. 5. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny 

do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa - do momentu wypełnienia przez 

Administratora niezbędnego obowiązku prawnego ciążącego na nim. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody - do 

czasu jej wycofania lub z chwilą jej wycofania dalej archiwizowanie przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczeń. 

6. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do 

wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ZUS, US, organom kontrolnym, nadzorczym lub audytowym oraz w celu 

prawidłowego i należytego wykonywania zadań Administratora i w związku z realizacją Konkursu, tj. Współorganizatorowi oraz podmiotom 

wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych 

i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe). Dane osobowe 

mogą zostać również przekazane do właściwej instytucji nadrzędnej lub kontrolnej, celem przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

wydatkowania środków. Odbiorcami danych będą również członkowie Komisji Oceniającej oraz Współorganizatorzy. 7. Dane osobowe nie 

będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz 

pozostałych przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięc ia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 9. Ponadto 

informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Pana/Pani przekonaniu, przetwarzanie 

Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO. 10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych. 

 

mailto:iod.gckpt@radziechowy-wieprz.pl

