
Karta zgłoszenia 

1. Imię i nazwisko 

 

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

2. Dane adresowe 

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

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

 

3. Nr telefonu 

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

 

 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

Imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika konkursu    

„NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE” 

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

1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych 

osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka zgodnie z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako RODO, w celach związanych z udziałem mojego dziecka w konkursie 

oraz                                            z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z jego Regulaminem. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych 

osobowych i danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów, pozyskanych w celu udziału w 

konkursie. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu, który rozumiem i w pełni 

akceptuję 

4. Wyrażam również zgodę na wykonywanie zdjęć mojej osoby/ mojego dziecka podczas rozstrzygnięcia w/w 

konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych ośrodka kultury, gablotach i 

tablicach wystawienniczych, stronach www, portalu społecznościowym ośrodka kultury oraz gminy Kłodzko. 

Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie moich/mojego dziecka danych osobowych na dyplomach 

konkursowych.  

5. Wyrażam również zgodę na podpisanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem mojej osoby/mojego dziecka 

imieniem i nazwiskiem.   

 

 



Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż; 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko, 

z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie,                                  ul. Kłodzka 20, tel. 

74/ 86 89 242, , e-mail: oksirgk@wp.pl 

2. Pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Nas Pana/i danych osobowych proszę kierować na 

adres Inspektora Ochrony Danych - iod@koptyra.pl. 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w 

wydarzeniach organizowanych przez OKSiR GK z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich (takich jak: spotkania 

autorskie, imprezy kulturalne, szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, wystawy, zajęcia edukacyjno-

artystyczne itp.) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź zaangażowane w realizację projektu. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy i wymagany czas archiwizacji 

dokumentów, a także do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 

umowy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich 

usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu swojej szczególnej sytuacji. Ma Pan/i również prawo do żądania 

od Nas ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy, bądź brakiem możliwości jej zrealizowania.  

 

 

………….……………………………   

(data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


