
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

JEDWABNO 15.11.2019r. 

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 

1. Nazwa zespołu lub imię i nazwisko solisty   

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

2. Kategoria ………………………………………........…..……. ( Podać zgodnie z regulaminem przeglądu)   

3. Placówka patronująca ( adres, telefon kontaktowy)   

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

4. Ilość osób w zespole …………................... ( Proszę dołączyć listę wykonawców)   

5. Repertuar ( tytuł, czas trwania)   

Tytuł: ………………………………………………..........................................…………………… czas ……………..  

6. Wymagania techniczne ( nagłośnienie, itp.)   

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

7. Czas potrzebny na montaż ………………………………………………………………  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu. 

 

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

                                                                                                                 Podpis instruktora/opiekuna  

 

 

Miejscowość i data zgłoszenia: …………........………………………………… 

 

 

 

 



Mając na uwadze realizację 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 w 

związku z tym prawach: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, 
z siedzibą w Jedwabnie (12-122) przy ul. 1 Maja 63 e-mail: gok@jedwabno.pl. Administrator powołał inspektora 
ochrony danych, z którym można się kontaktować w siedzibie administratora lub pod adresem e-mail: 
iod@jedwabno.pl. 
2. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych (artykuł 6 ust. 1 lit. c), 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b), 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.1 lit. a). 
3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 
osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, 
ubezpieczeniowe. 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w 
formie tradycyjnej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a)  prawo dostępu do danych osobowych; 
b)  prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 
żądając w zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e)  prawo do przenoszenia danych, kiedy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie 
zgody wyrażonej przez tą osobę, a także przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     
f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- istnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora, 
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów 
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.  
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano przed cofnięciem zgody.  
Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest 
opieka prawna. 
6. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa w 
naszych zadaniach i w związku z tym, będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas 
zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach 
i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 

 

        ..…………………..………………………….  

                                                                                                          Data i Podpis instruktora/opiekuna  


