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KARTA ZGŁOSZENIA 

“Przeglądu połaźników i pastuszków” 

 
 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………… 

 

2. Adres zamieszkania uczestnika ................................................................................................... 

 

3. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika ............................................................ 

 

4. Kontaktowy numer telefonu ………………………………………………………………. 

 

5. Nazwa programu........................................................................................................  

 

6. Kategoria, w której uczestnik zgłasza udział......................................................... 

 

7. Jeśli uczestnik występuje w przeglądzie w grupie (dotyczy kategorii pastuszków) proszę podać jej  

 

nazwę ………………………………………………………….. 

 
 

 

 

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

                                                                                                                                Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 
 
Jako rodzic/opiekun małoletniego/małoletniej ………………………………………………………………… 
wyrażam zgodę  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Korzystającego w celu realizacji 

projektu „Od jarzy do zimy tradycji się uczymy” 

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo oraz terytorialnie, wielokrotne 

wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego w trakcie Przeglądu na rzecz 
Korzystającego za pomocą urządzen  rejestrujących obraz i dz więk we wszystkich stworzonych 
materiałach.  
 
Istebna, dnia ………………………,  czytelny podpis rodzica/opiekuna  ……………………………………………. 
 
Klauzula informacyjna 
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 ogo lnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE („RODO”), informujemy, iz : 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Os rodek Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej i Biblioteką Publiczną w Istebnej, z siedzibą w 43-470 Istebna 68. 
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych moz liwy jest pod numerem tel.(33) 855-62-08  
lub adresem e-mail: kultura@ug.istebna.pl 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
a. związanych z realizacją projektu „Od jarzy do zimy tradycji się uczymy” na podstawie wyraz onej zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 
b. związanych z wykonywaniem obowiązko w prawnych takich jak: archiwizacyjne, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO; 
c. w celu realizacji prawnie uzasadnionych intereso w Administratora, w tym w celu obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczen , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych 
uniemoz liwiac  będzie uczestnictwo w Przeglądzie. 
4. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyz ej okres lonych 
celo w oraz obowiązko w wynikających z poszczego lnych przepiso w prawa - do momentu wypełnienia przez 
Administratora niezbędnego obowiązku prawnego ciąz ącego na nim. W przypadku przetwarzania danych na 
podstawie wyraz onej zgody - do czasu jej wycofania lub z chwilą jej wycofania dalej archiwizowanie przez 
okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczen . 
5. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim w 
celu i w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązko w wynikających z przepiso w prawa, w tym organom 
kontrolnym, nadzorczym lub do włas ciwej instytucji finansującej (Ministerstwo Kultury i dziedzictwa 
Narodowego), celem przeprowadzenia kontroli prawidłowos ci wydatkowania otrzymanych s rodko w. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do pan stw trzecich/organizacji międzynarodowych. 
7. Z zastrzez eniem ograniczen  wynikających z RODO oraz pozostałych przepiso w prawa przysługuje 
Panu/Pani prawo z ądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a takz e prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a takz e prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jez eli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie wyraz onej przez Pan stwa zgody. 
8. Ponadto informujemy, z e przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w 
Pana/Pani przekonaniu, przetwarzanie Pan stwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO. 
9.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w 
tym profilowaniu i w ten sposo b nie będą wywoływały skutko w prawnych. 

 

 

 

 
 


