
   Załącznik nr 1 b do regulaminu konkursu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

„ŚLADY – Skarby folkloru” 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptuję warunki dotyczące udziału w konkursie zawarte w regulaminie. Oświadczam, że autorem 

w/w zdjęć jest mój podopieczny/dziecko, a sportretowane osoby wyraziły zgodę  na ich publikację. 

 

 

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

                                                                               Data i podpis opiekuna dokonującego zgłoszenia1) 

 

 

 

 

Imię i  nazwisko opiekuna 

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

Adres 

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

Numer telefonu   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tytuły prac 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego/dziecka w konkursie 

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

Wiek: .................................................................................................................. 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

1)INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Gminny środek Kultury w Błażowej z siedzibą pod adresem 36-060 Błażowa, ul. Armii Krajowej 17A 

w imieniu którego obowiązki administratora wykonuje Dyrektor. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem 

daneosobowe@blazowa.com.pl. 

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z organizacją konkursu, w tym wydawania nagród i przyznawania wyróżnień oraz 

potwierdzania ich odbioru. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych ora przepisy regulaminu konkursu. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustanowionej w Instrukcji kancelaryjnej. Zasada ta wynika z treści Ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym 

do tego na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów regulujących zasady organizacji konkursów. 

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, właścicielom danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do treści 

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie treści danych osobowych jest warunkiem wynikającym z regulaminu konkursowego i jest niezbędne do jednoznacznego 

potwierdzenia odebrania nagrody lub wyróżnienia. Odmowa podania treści danych osobowych lub podanie niekompletnych danych 

uniemożliwi wydanie zdobytych nagród lub wyróżnień. 

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. 

 

mailto:daneosobowe@blazowa.com.pl

