
 

 

Załącznik  
do regulaminu konkursu plastycznego  

„Piękna nasza Niepodległa” 

ZGŁOSZENIE 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY  

 

TEMAT PRACY, TYTUŁ 

 

 

WIEK DZIECKA  

KATEGORIA 

 

 Uczestnicy od 4 do 10 lat* 

 Uczestnicy od 11 do 17 lat* 

 Dorośli od 18 lat* 

(* proszę zaznaczyć X) 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

(w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

 

TELEFON KONTAKTOWY 

RODZICA/OPIEKUNA 

 

 

E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA  

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

 

1. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”), 

wykonanych w trakcie konkursu plastycznego „Piękna nasza Niepodległa”. Zgoda niniejsza obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich 

fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Centrum Kultury w Gdowie na terytorium 

całego świata, bez ograniczeń czasowych.  

2.   Akceptuję Regulamin konkursu konkursu plastycznego „Piękna nasza Niepodległa”. 
 
PIECZĘĆ INSTYTUCJI  DELEGUJĄCEJ                                                    PODPIS UCZESTNIKA/INSTRUKTORA/OPIEKUNA 
 
 
 
…………………………………………………..        …………………………………………………………………. 

 



 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398, 32-420 Gdów, tel. 12 251 43 67, 

sekretariat@ck.gdow.pl . 
2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na 

powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@ck.gdow.pl), 
3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem 

przetwarzania jest organizacja, właściwe przeprowadzenie, rozliczenie, sporządzenia relacji z konkursu 
plastycznego „Piękna nasza Niepodległa”, którego organizacja ma przyczynić się do realizacji naszych 

celów statutowych (rozpowszechnianie kultury i kultury fizycznej, promocji wydarzenia, a tym samym 
promocja gminy Gdów, zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa). Dane będziemy przetwarzać również w celach archiwalnych. Dane przetwarzamy też 
w celu zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w czasie pandemii.  

4. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać 
ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie 
Państwo żądać usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych w interesie publicznym). Od danych 
przetwarzanych w interesie publicznym przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu, a od danych 
przetwarzanych za zgodą możliwość cofnięcia zgody, ale nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie 
danych dokonywane przed cofnięciem zgody.  

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa 
przetwarzając dane lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.  

6. Szersze dane w Regulaminie dostępnym na www.ck.gdow.pl i Sekretariacie.  
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