
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO WALENTYNKOWEGO KONKURSU PIOSENKI  

 LUTY 2021 

    organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA…………………………………………………………………………………………… 

SZKOŁA……………………………………………………………………………………………………………………………… 

KATEGORIA WIEKOWA (data 

urodzenia)………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA……………………………………………………………………………………………………… 

ADRES EMAIL RODZICA LUB 

UCZESTNIKA…………………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL. RODZICA LUB UCZESTNIKA……………………………………………………………………………………….. 

TYTUŁ UTWORU………………………………………………………………………………………………………………. 

                       OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA O UCZESTNICTWIE ZAWODNIKA W TURNIEJU 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………………. w 

konkursie. Oświadczam, że zarówno ja, jak i moje dziecko zapoznaliśmy się z regulaminem i go akceptujemy.  

                                                                                                                                                    

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

                                                                                                                                                                                          Podpis                                                                                   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w 32-432 Pcim 563  danych 

osobowych mojego dziecka zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu w celu i zakresie niezbędnym do organizacji 

konkursu tj.  udziału mojego dziecka w nim, zapisu na liście uczestników i identyfikacji mojego dziecka jako uczestnika 

konkursu. 

 

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

Podpis 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka na nośnikach foto, stronie internetowej Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Pcimiu, oraz Gminy Pcim, profilu GOKiS Pcim na facebooku, kanale youtube tj. użytkownik Kulturalna 

Gmina Pcim, w celach promocyjnych, reklamowych bezpośrednio związanych z działalnością GOKiS w Pcimiu.   

 

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

Podpis 

 

 

 

 



Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w 32-432 Pcim 563, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż w związku z realizacją 

wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Pcimiu, 32-432 Pcim 563  

 Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania GOKIS w Pcimiu, a także 
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Pcimiu za pomocą adresu ido@pcim.pl 

 podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu organizacji turnieju; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

 dane mogą być udostępniane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w 32-432 Pcim 563 organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa;; 

 Administrator danych osobowych – GOKIS w Pcimiu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.; 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia organizacji turnieju oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.;” 
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