Załącznik nr 1
KONKURS NA PIOSENKĘ WSPÓŁCZESNĄ

KARTA ZGŁOSZENIA
...............................................................................................................…
Imię i nazwisko uczestnika/ów
...............................................................................................................…
Nazwa zespołu
..................................................................................................................
Nr kontaktowy rodzica/opiekuna
..................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna

Kategoria:
indywidualna
□ szkoła podstawowa klasy I - III
□ szkoła podstawowa klasy IV - VIII
zespołowa
□ szkoła podstawowa klasy I - III
□ szkoła podstawowa klasy IV - VIII
□ Akceptuję regulamin REGULAMIN KONKURSU NA PIOSENKĘ WSPÓŁCZESNĄ organizowanego przez Gminny Ośrodek
Kultury w Gołotczyźnie i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
□ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w KONKURSIE NA PIOSENKĘ WSPÓŁCZESNĄ.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie pod
adresem ul. Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk, w celu realizacji KONKURSU NA PIOSENKĘ WSPÓŁCZESNĄ.
□ Wyrażam zgodę na publikację przez Gminny Ośrodek Kultury wizerunku mojego dziecka, utrwalonego podczas KONKURSU NA
PIOSENKĘ WSPÓŁCZESNĄ oraz imienia, nazwiska na/w:stronach internetowych.

...............................................................................................................…
data, czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna

Klauzula informacyjna
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 4.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu realizacji KONKURSU NA PIOSENKĘ WSPÓŁCZESNĄ
organizowanego w GOK Gołotczyźnie.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a także w przypadku przez okres niezbędny do realizacji z
zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany
przez przepisy, jakie mogą mieć związek z wygraną w Konkursie lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami strony przeciwnej.
Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, które na podstawie
stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołotczyźnie przetwarzają dane osobowe
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji i promocji KONKURSU NA PIOSENKĘ WSPÓŁCZESNĄ.
W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie jest Pani Anna Pogorzelska adres
e-mail: rodoanka@gmail.com.
...............................................................................................................…
data, czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna

