
K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 

do udziału w XXVIII Konkursie Piosenki „Aleją gwiazd” 

Rymanów – 22 * 23 * 25  października 2019 r. 

 

Imię i nazwisko dziecka ..........................................................................................................  Kat. ............. /wpisać „A”, „B” lub „C”/ 
 

/w przypadku zespołów proszę wpisać nazwę zespołu i kategorię wiekową, a nazwiska jego członków na odwrocie karty zgłoszenia/ 
 

Tytuły prezentowanych utworów: 
 

1. ........................................................................................................................................................................................................ 
 

2. ........................................................................................................................................................................................................ 
 

W trakcie wykonywania utworów wykorzystany będzie podkład z  płyty CD lub akompaniament własny  /niepotrzebne skreślić/ 
 

Wykonawca reprezentuje Szkołę:   ....................................................................................................................................................... 
 

Wykonawcę przygotowuje: ................................................................................................................................................................... 

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

 

         …………………………………………………….. 

                        data i podpis nauczyciela/instruktora 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 

11 38-480 Rymanów. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: gokrymanow@interia.pl . 

3. Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji i przeprowadzenie XXVIII Konkursu Piosenki „Aleją gwiazd”, w 

szczególności do sporządzenia listy uczestników, kart ocen dla jury, protokołu konkursu, listy odbioru nagród, listy laureatów, 

napisania relacji prasowych, utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych, produkcji materiału audiowizualnego, kontaktu 

z uczestnikami i ich opiekunami. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

6. Dane przechowywane będą przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych. 

7. Wyrażający zgodę ma prawo dostępu do przekazanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

wycofanie zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. 

8. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy 

uznają Państwo, iż przetwarzanie udostępnionych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych. 

9. Udostępnione dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). posiadam wiedzę, że podanie danych jest 

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

 

         …………………………………………………….. 

         data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Administratora Danych 

Osobowych – Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie  lub przez inne osoby na zlecenie organizatora wizerunku mojego dziecka, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach ( w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) w czasie realizacji 

XXVIII Konkursu Piosenki „Aleją gwiazd”.  

 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji za pośrednictwem 

dowolnego medium ( w szczególności rozpowszechnianie w Internecie). Wizerunek o którym mowa może być użyty do różnego rodzaju 

form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób,  bez obowiązku 

akceptacji produktu końcowego. Może również dodatkowo być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe 

mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu . Zgromadzony materiał 

może być wykorzystywany w celach promocyjnych i informacyjnych, jednak nie może być  użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla 

mojego dziecka lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych. Ponadto jestem świadoma/-y, że przysługuje mi prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody. 

 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.  

 

 

…………………………………………………….. 

         data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


