
KARTA UCZESTNICTWA  

X GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

 
Imię i Nazwisko uczestnika 

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

Adres zamieszkania, telefon, adres e-mail 

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

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

Wiek, Klasa, kategoria wiekowa 

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

□ dzieci w wieku przedszkolnym 

□ klasy I-III 

□ klasy IV-VI 

□ klasy VII-VIII 

Imię i Nazwisko Rodzica lub opiekuna prawnego 

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

Tytuł utworu 

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

 

                 ………………..……………/………………………….. 

                Podpis uczestnika/opiekuna  

 

 
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie, rozpowszechnianie oraz publikowanie 

wizerunku mojego dziecka w ramach organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie                  

„X GMINNEGO KONKURSU  KOLĘD I PASTORAŁEK “ w szczególności w mediach elektronicznych w tym  na stronach 

internetowych, prasie, telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach  itp. 

 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.   

 

Niniejsza zgoda jest ważna do odwołania. 

    

 

     ................................................                                          …….…………………………………. 
         Miejscowość, data                                                                         podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego* 
 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Raniżowie 

z siedzibą przy ul. Rynek 6, 36-130 Raniżów w celu organizowanego „X GMINNEGO KONKURSU  KOLĘD                                     I 

PASTORAŁEK “. 

 

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać                      

w dowolnym momencie. 

 
     ................................................                                          …….…………………………………. 
         Miejscowość, data                                                                         podpis czytelny 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.



 


