
Karta zgłoszeniowa ,,Konkurs Talentów” 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika/uczestników/nazwa grupy: 

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

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

  2.  Wiek uczestnika/uczestników:  

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

3.   Ilość osób: 

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

4. Nazwa prezentowanej formy/rodzaj talentu:  

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

5. Czas prezentacji:  

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

6. Potrzeby techniczne (ze strony organizatora):  

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

 7. Informacje o wykonawcy (dla potrzeb organizatora i konferansjera):  

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

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

8. Szkoła/ Instytucja zgłaszająca: 

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

 

9. Kontakt: 

 

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

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem i akceptuje jego treść.  

 

                                                              ......................................... 
                                                                 podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 

 
 

 

Verte → 

 

 



Oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z 

siedzibą w Niedzicy, ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)  

w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku utrwalonego na zdjęciach i materiałach audiowizualnych na 

polach eksploatacji obejmujących: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową, 

2) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych, 

3) rozpowszechnianie wizerunku – wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez 

systemy informatyczne (na stronie www, w social mediach na profilach administrowanych przez 

Administratora, itp.). 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu 

promocji i potrzeb funkcjonowania Administrator oraz w celu publikacji wyników konkursu. 

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą 

w Niedzicy. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: 

ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica, poprzez email: gok@lapszenizne.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 

18 26 29 484. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem siedziby 

Administratora lub poprzez email: iod@iods.pl. 

3. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu organizacji „Konkursu Talentów”, wyłonienia zwycięzców 

konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na naszej stronie internetowej lub social mediach – 

wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO) 

oraz w celu wykorzystania wizerunku (np. w formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu) na 

naszej stronie internetowej – wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie lub 

podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim udziału. 

Wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu 

konkursu jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, a konsekwencją 

jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku zwycięzcy na naszej stronie internetowej. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

Odbiorcami opublikowanych danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające naszą stronę 

internetową. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Administratora np. dostawcom usług informatycznych i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu 

określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie 

umowy z Administratorem. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia 

i realizacji konkursu, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

1) Dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) Otrzymania kopii danych osobowych,+ 

 

3) Sprostowania danych osobowych, 

4) Usunięcia danych osobowych, 

5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

6) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

7) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej 

można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. 

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

jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO. 



9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich. 

 

  

………..……………………………………………….. 
(miejscowość, data, podpis uczestnika lub opiekuna prawnego) 

 

 

 


