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KARTA ZGŁOSZENIA 

VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LUDOWY „ŁĄCZY NAS KULTURA” 

Łopiennik Nadrzeczny, 04.07.2021r. 

 

1. Kategoria (właściwe zaznacz X):         kapele ludowe                                      zespoły śpiewacze 

                                      soliści-dorośli                           soliści - dzieci 

2. Nazwa/Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa i adres instytucji delegującej 

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

4. Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………………….………… 

5. E-mail: . ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

6. Liczba uczestników: ……………………………………………………………………………………………………….…………… 

7. Imię i nazwisko kierownika kapeli/ zespołu: 

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

8. Wykonywany repertuar: 

l.p. Tytuł utworu Autor tekstu Kompozytor 

1.    

2.    

 

9. Informacja o zespole/soliście (krótka, osiągnięcia) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a) 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka przez 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym, w celu udziału w VII Międzynarodowym Festiwalu Ludowym „Łączy nas kultura”, w zakresie: 

imię i nazwisko, wizerunek, wiek, adres zamieszkania, nr tel. uczestnika/rodziców/opiekunów prawnych, adres email. Niniejsza zgoda może być wycofana w 

każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
2. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Łopienniku Górnym w celach informacyjno-promocyjnych, w związku z udziałem w festiwalu. Niniejsze oświadczenie obejmuje wykonanie, 

utrwalanie, przechowywanie i wykorzystywanie zdjęć oraz video wraz z nagranym dźwiękiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także ich 

obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym pod adresem 

https://goklopiennik.org/, a także portalach społecznościowych. 
 

3. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z KLAUZULĄ RODO 

 

 

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

(data) (czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika) 

 

Podpis Kierownika Zespołu/Solisty     Pieczątka instytucji delegującej  

https://goklopiennik.org/
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym (dalej 

GOK) z siedzibą w Łopiennik Górny 1E, 22-351 Łopiennik Górny, adres e-mail: gok.lopiennik@onet.eu,  

tel. (82)577-31-27 

2. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony 

danych w następujący sposób: 

 przesyłając e-mail na adres gok.lopiennik@onet.eu, 

 listownie na adres GOK. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w zależności od celu przetwarzania. 

CEL PRZETWARZANIA: 

Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2. 

PODSTAWY PRAWNE: 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze: 

 art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), 

 wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2  

w Polsce. 

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez GOK, każdej osobie przysługują następujące prawa: 

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych, 

b) prawo żądania ich sprostowania, 

c) prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust. 1  

z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO ) 

d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do GOK z odpowiednim wnioskiem. W tym 

celu, prosimy pisać na adres poczty e-mail GOK, listownie na adres GOK lub bezpośrednio na adres e-mail 

inspektora ochrony danych. 

GOK zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na GOK nie będzie 

ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający GOK z obowiązku realizacji żądań 

osoby. W takim przypadku, osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informację  

o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa. 

8. Każdej osobie, która uzna, że GOK przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce 

pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski 

organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu. 
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