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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

XVII WOJEWÓDZKI KONKURS  na 

 „SZOPKĘ, GWIAZDĘ, OZDOBĘ CHOINKOWĄ, WIENIEC ADWENTOWY 

I PODŁAŹNICZKĘ” 

Wręczyca Wielka 2020 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

 

 

Wiek/Klasa: 

 

 

Telefon kontaktowy: 

 

 

Jednostka delegująca: 

 

Kategoria pracy: 

 

 

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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/mojego dziecka w związku 

z udziałem w XVII Wojewódzkim Konkursie na „Szopkę, Gwiazdę, Ozdobę choinkową, Wieniec adwentowy 

i Podłaźniczkę” w dniu 1-2 grudnia 2020 r.  

 

……………………………………………………… 

Data i Podpis uczestnika/opiekuna* 

 

 

 

 

 

* W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie powinien podpisać rodzic/opiekun prawny uczestnika. 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK 

KULTURY WE WRĘCZYCY WIELKIEJ  

   
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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w związku z udziałem w XVII Wojewódzkim Konkursie na „Szopkę, Gwiazdę, Ozdobę choinkową, 

Wieniec adwentowy i Podłaźniczkę” w dniu 1-2 grudnia 2020 roku. Jednocześnie wyrażam zgodę na to, 

iż dane, fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas Konkursu są przechowywane w archiwum 

Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej, mogą zostać umieszczone w serwisach 

internetowych Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej (w tym facebook, youtube, strona 

internetowa GOK) oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.  

 

      

 ............................................................................................. 
                                                              (data i podpis uczestnika/opiekuna*) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM  

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją braku zgody będzie brak możliwości uczestnictwa 

 w XVII Wojewódzkim Konkursie na „Szopkę, Gwiazdę, Ozdobę choinkową, Wieniec adwentowy i Podłaźniczkę” 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych  

 

             …………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika) 

 w tym wykorzystywanie wizerunku  przez Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej z siedzibą 

przy ul. Śląskiej 20 utrwalonego w ramach uczestnictwa w XVII Wojewódzkim Konkursie na „Szopkę, 

Gwiazdę, Ozdobę choinkową, Wieniec adwentowy i Podłaźniczkę”. Wyrażam również zgodę na 

wykorzystanie wizerunku, w tym na obrót egzemplarzami nośników, na których utrwalono ten 

wizerunek, na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, 

rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób, w celu realizacji w/w 

konkursu lub opublikowania materiałów informacyjnych i promocyjnych w : 

 

a) prasie; 

 

TAK  NIE  

 

b) broszurach, ulotkach, i innych materiałach marketingowych; 

 

TAK  NIE  

 

c) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych;  
(GOK we Wręczycy Wielkiej pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się poza terenem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy 

z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 

Dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz 

w celach związanych z działalnością serwisu). 

 

TAK  NIE  

 
............................................................................................. 

                                                                              (data i podpis uczestnika/opiekuna *)  

 
 
* W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie powinien podpisać rodzic/opiekun prawny uczestnika. 


