
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do Konkursu „Piernikowa ozdoba Choinkowa” 
 

 
imię i nazwisko uczestnika 

 

 

 
klasa/szkoła (w przypadku uczniów*) 

 

 

 
adres zamieszkania uczestnika 

 

 

 

telefon kontaktowy  
(lub telefon do rodzica/opiekuna prawnego*) 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunkowych  

(mojego dziecka/podopiecznego*) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia 

wyników. 

 

 

……………..……………………………………………………….. 

Czytelny podpis uczestnika Konkursu 

(lub rodzica/opiekuna*) 

 

 

 *niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych  

Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO) Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie informuje, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Turystyki w Starej Kiszewie, ul. Tysiąclecia 25A, 83-430 Stara Kiszewa, tel.: 58 308 00 00,  
e-mail: goksit@starakiszewa.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych kontaktować się można za pośrednictwem poczty elektronicznej 
e-mail: m.zolnowska@starakiszewa.pl, lub listownie na adres Urzędu Gminy Stara Kiszewa, 
ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa. 

3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 
„Piernikowa Ozdoba Choinkowa”, zwanego dalej Konkursem. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe w postaci wizerunku uczestnika zajęć mogą być opublikowane na stronie 
internetowej www.starakiszewa.pl;  portalu społecznościowym FACEBOOK GOKSiT w Starej 
Kiszewie i w prasie lokalnej). 

6. Dane osobowe ze względu na publikację zdjęć z wykorzystaniem profilu w serwisie ‘’facebook‘’ 
mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie państwa trzeciego. 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące 
z administratorem w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Ponadto 
odbiorcami danych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia Konkursu, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 
i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11.  Podanie przez uczestnika danych osobowych (w tym wizerunku) jest dobrowolne, jednakże 
niezbędne do udziału w Konkursie. 

12.  Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  
 lub profilowaniu. 

 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną …………………………..………………….…………….. 
                                                                                                                                                                                                                     data i podpis uczestnika lub opiekuna 
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mailto:m.zolnowska@starakiszewa.pl
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