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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

KONKURS GMINNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ 

Łopiennik Górny, 17.03.2022r. 

 

 

1. Imię i nazwisko autora pracy ....................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania.................................................................................................................... 

3. Telefon kontaktowy…................................................................................................................... 

4. Kategoria (proszę zaznaczyć):   

Palma wielkanocna:  klasy I-III      Pisanka wielkanocna  klasy I-III              

   klasy IV-VIII                  klasy IV-VIII              

    

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że ja/moje dziecko  zapoznało się z Regulaminem Konkursu Gminnego 

Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną  i  akceptuje jego treść. 

2. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe,  a zgłoszoną pracę  moje dziecko 

wykonało osobiście. 

3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb konkursu zgodnie                           

z Rozporządzeniem  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  (ogólne 

rozporządzenie  o  ochronie  danych),  publ.  Dz.  Urz.  UE  L  Nr  119. 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora  

konkursu w celach: statystycznych, związanych z przyznaniem nagród,  

wystawą pokonkursową oraz informacjami w mediach (prasa, Internet) zawierającymi  

imiona i nazwiska uczestników konkursu. 
 

__________________________                             _________________________________                                                                                               

              miejscowość, data                                                             podpis rodzica/opiekuna prawnego             
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Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

  

W związku z promowaniem organizowanego Konkursu Gminnego Najpiękniejszą Palmę  

i Pisankę Wielkanocną, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, 

zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka/mojego  

w publikacjach na:  

 

☐ stronie internetowej https://goklopiennik.org/, facebook 

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,  

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

☐ gablotach i na tablicach ściennych. 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest 

ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.  

 

…………………………………………... 

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goklopiennik.org/
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne roz-

porządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym 1e 

22-351 Łopiennik Górny; email: gok.lopiennik@onet.eu tel . 82-577-31-27 

 

2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu statystycznym, związanym z przyznaniem nagród, wy-

stawą pokonkursową oraz informacjami w mediach (prasa, Internet) zawierającymi imiona i na-

zwiska uczestników Konkursu Gminnego Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną,  na 

podstawie wyrażonej przez Uczestnika/Opiekuna/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie da-

nych osobowych(tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz upublicznianie wizerunku. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody oraz dokumentowania działalności 

kulturowej zgodnie z kategorią archiwalną. 

5. Dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-

bowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RO-

DO). 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomaty-

zowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skut-

kować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. W związku z udziałem w Konkursu Gminnego Najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną, 

dane osobowe będą publikowane na stronie https://goklopiennik.org/ Odbiorcami danych mogą być 

osoby upoważnione, działające z polecenia Administratora. Dane mogą zostać przekazane podmio-

tom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, t.j.  usługo-

dawcom wykonujących zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania syste-

mów informatycznych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

 

__________________________                                        _________________________________                                                                                               

          miejscowość, data                                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                                                                    

mailto:gok.lopiennik@onet.eu
https://goklopiennik.org/

