
 
 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

III KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ  

„WITAJ MAJOWA JUTRZENKO” 
w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 

I. DANE OSOBOWE 

1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………………… 

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

3. Telefon:………………………………………………………………………………………………… 

   

II. DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
    (Wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestnika niepełnoletniego). 

 

1. Imię i 

nazwisko:…………………………………………………………………………………………….. 

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

2. Telefon:……………………………………………………………………………………………… 

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

3. E-mail:………………………………………………………………………………………………. 

  III. DANE DOTYCZĄCE PREZENTOWANEGO UTWORU  

1. Tytuł:…………………………………………………………………………………………………. 

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

2. Autor:………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Tytuł publikacji (czasopism, antologii, zbiór poezji) lub adres strony internetowej, gdy utwór 

publikowany jest w sieci:…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

III KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ  

„WITAJ MAJOWA JUTRZENKO” 

w 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 

1. Zapoznałem/am się akceptuję regulamin III Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 

"Witaj majowa jutrzenko” w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, organizowanego 

przez Wójta Gminy Raniżów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Raniżowie.  

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka * w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z 

przetwarzaniem danych osobowych lub w przypadku osób niepełnoletnich danych osobowych 

rodzica/ opiekuna prawnego oraz dziecka jest warunkiem udziału w Konkursie. Administratorem 

danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest  w rozumieniu tej ustawy 

Organizator. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu. 

 

3. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*                                                         

w publikacjach informujących o Konkursie i promujących jego ideę bez ograniczeń czasowych                                                     

i terytorialnych w zapisie cyfrowym i reemisji. Oświadczam, że nie będę zgłaszał/a 

jakichkolwiek roszczeń z tytułu rozpowszechniania mojego wizerunku w mediach tradycyjnych 

i elektronicznych,  w portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.ranizow.pl.  

 

 

 

                                                                                                ................................................................. 
                                                                                                                      Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Klauzula Informacyjna 

 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Raniżowie realizuje obowiązek wynikający z 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   zwanego w dalszej części RODO. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Raniżowie jest 

ul. Rynek 6, 36-130 Raniżów. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych za pomocą adresu email: rodo@ranizow.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.                                         

c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów 

oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych 

mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz 

podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Raniżowie pozyskuje 

dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu                              

i Rekreacji w Raniżowie przetwarzają dane osobowe dla Administratora danych. 

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny                           

do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

6. Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do: 

• dostępu do danych osobowych, 

• sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

• prawo do usunięcia danych, 

• prawo ograniczenia przetwarzania, 

• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie 

zgody wyrażonej przez tę osobę, 

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

• w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w Gminnym Ośrodku 

Kultury Sportu i Rekreacji Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ponadto informujemy, że w Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Raniżowie, nie przetwarza się danych 

osobowych w trybie zautomatyzowanym, jak również Pana/i dane nie będą profilowane. 

                                 

                                                                                 ................................................................. 
                                                                                               Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


