
Zgłoszenie udziału w
Internetowym Konkursie Piosenki

„Miłość niejedną ma twarz”

Rodzic/Opiekun uczestnika: ......................................................................................................

Telefon/ e-mail kontaktowy  rodzica opiekuna: .........................................................................

UCZESTNIK

Imię i nazwisko uczestnika ........................................................................................................

Kategoria uczestnika (właściwe podkreślić):

Soliści:

• uczniowie klas I-III szkół podstawowych
• uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
• uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

Utwór wykonywany przez uczestnika (autor, tytuł):

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

………………………………………………….

(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w zakresie:

1. dziecko/uczestnik konkursu : imię i nazwisko, wiek (data urodzenia dziecka), klasa, adres zamieszkania, adres e-mail,

2. rodzic/opiekun prawny :imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numeru telefonu rodzica/opiekuna prawnego

dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia internetowego konkursu wokalnego organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w
Osielsku  zgodnie  z  Regulaminem  Konkursu  Wokalnego  „Miłość  niejedną  ma  twarz”  oraz  Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

………………………………………………….

(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODNY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a na podstawie art.81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) o prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody*  na  nieodpłatne,  wielokrotne,
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka poprzez stronę internetową www.gok-osielsko.eu oraz kanał Youtube GOK Osielsko
w materiałach wideo nadesłanych przeze mnie w celu udziału mojego dziecka w internetowym konkursie wokalnym organizowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 57. Jednocześnie oświadczam że ww. materiały wideo z udziałem
mojego dziecka  nie naruszają  mojego dziecka  dóbr osobistych.  Niniejsza zgoda nie jest  ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Wizerunek  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form  elektronicznego  przetwarzania  obrazu,  kadrowania  i  kompozycji,  bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych jako nieetyczne .

………………………………………………….

(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)

*niepotrzebne skreślić



KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU W ZWIĄZKU Z
PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 57, 86-031
Osielsko reprezentowanym przez Dyrektora.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez  Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku,
ul. Szosa  Gdańska  57,  86-031  Osielsko  można  kontaktować  się  z  administratorem  za  pomocą  adresu  e-mail:
kultura_dyrektor@gok-osielsko.eu     lub nr tel. (052) 381-35-67);

3. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych,  można  kierować  do  Inspektora  Ochrony  Danych  powołanego  w  GOK  Osielsko:  listownie  na  adres
korespondencyjny GOK Osielsko, poprzez e-mail  kostecka@ido.edu.pl  ,    telefonicznie pod numerem telefonu +48 729 057
573 lub osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym;

4. Dane osobowe Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka biorącego udział  w konkursie organizowanym przez  Gminny Ośrodek
Kultury w Osielsku będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności  kulturalnej,  (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  194)  i  Statutem GOK w Osielsku oraz  przygotowanym Regulaminem
Konkursu Wokalnego w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, oceny prac i wyłonienia zwycięzców oraz w celu
publikacji wyników konkursu na stronie internetowej administratora oraz na kanale Youtube GOK Osielsko na podstawie
zgody na przetwarzanie danych osobowych - Art. 6 ust.1 lit. a RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe lub Pani/Pana dziecka dane osobowe biorącego udział w konkursie organizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury w Osielsku przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany
przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach zgodnych ze statutem GOK w
Osielsku, promocyjnych lub odwołania zgody).

6. Pani/Pana dziecka dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom w związku z wyrażoną zgodą na publikację 
danych w kanale Youtube GOK Osielsko.

7. Posiada Pani/Pan  prawo do żądania  od administratora  dostępu do danych osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Rodzicom/uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą  w Warszawie  przy ul.  Stawki  2 w razie  uznania,  że przetwarzanie  danych osobowych
dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora 
może skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.
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