
Załącznik nr 1 do Regulaminu  Konkursu Poetyckiego ”Wiersz dla mamy”. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
KONKURSU POETYCKIEGO „WIERSZ DLA MAMY” 

 
 

Imię 
 

 

 
Nazwisko 

 

 

 
Nazwa konkursu 

 

 

Nazwa szkoły i adres 
szkoły 
/dla osób dorosłych 
adres zamieszkania 

 

 
Wiek uczestnika 

 

 

 
Adres e-mail 

 

 

 
Numer telefonu 

 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Poetyckiego „Wiersz dla mamy” 
danych osobowych moich/mojego dziecka* zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia zgodnie z zapisami 
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 rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 
04.05.2016 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  w 
zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia. 
 
 
           ……………………………………………………………… 
     Data i podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna 
 
Oświadczenie 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Gminnego Konkursu Poetyckiego „Wiersz dla 
mamy” i akceptuję jego postanowienia. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych i danych wizerunkowych 
moich/mojego dziecka*, zgodnie 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) przez Organizatora konkursu dla celów związanych z realizacją i promocją 
konkursu. 
3. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych w celu 
związanym z realizacją Konkursu Poetyckiego „Wiersz dla mamy”, która jest umieszczona poniżej na niniejszej 
karcie zgłoszenia. 
 

     ………………………………………………………………… 
     Data i podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna 
 



 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z zapisami 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 rozporządzenie o ochronie danych) Dz. 
Urz. UE L119 z 04.05.2016, zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) , informuję, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11 38-480 Rymanów, reprezentowany przez Dyrektora GOK. 
Z osobą pełniącą w GOK funkcję Inspektora Ochrony Danych można się skontaktować pisemnie poprzez pocztę 
tradycyjną na adres GOK lub poprzez e-mail: iod.gok@rymanow.pl 

Dane osobowe podawane są do GOK w związku realizacją zadań statutowych z Państwa udziałem lub w związku 
z wymogami ustawowymi. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez GOK w celu przeprowadzenia  
Konkursu Poetyckiego „Wiersz dla mamy”, zwanego dalej „Konkursem”. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie ręcznej oraz elektronicznej. 

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji Konkursu, przez 
okres wymagany przepisami prawa w szczególności dotyczącymi obowiązku przechowywania oraz 
archiwizowania dokumentów dotyczących działalności GOK. 

GOK, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem organów władzy 
publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa, podmiotów innych, na postawie umowy 
powierzenia, gdy to przekazanie jest konieczne z uwagi na realizację działań GOK. 

GOK, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez GOK przysługują Państwu prawo dostępu do danych, 
prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, prawo do żądania usunięcia danych w określonych przepisami 
prawa, prawo od żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej, 
prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO. 

Prawa te można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z GOK. 

W przypadku naruszenia przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest wymagane dla prawidłowej jego realizacji. Brak 
zgody na podanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-
mail) przez Organizatora Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu. Uczestnicy 
przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i każdemu przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawienia i wycofania (oznacza to rezygnację z udziału w Konkursie) 

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na podpisywanie imieniem i nazwiskiem wykorzystanych w 
jakiejkolwiek formie prac konkursowych. 


