
 Przyklej formularz z tyłu swojej pracy plastycznej 

 

 
Formularz zgłoszeniowy na konkurs plastyczny  
pt.: „OSTRYGOJAD – ELEGANCKI SIEWKOWIEC” 

 
 

Imię i nazwisko autora  

………………………………………………………………………………………… 

Rok urodzenia 

 ………………………………………………………………………………………… 

Nazwę i adres szkoły lub adres prywatny autora 

………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy/email 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Czy akceptuję regulamin konkursu  

TAK 

NIE 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo moje lub mojego dziecka w konkursie plastycznym „OSTRYGOJAD – ELEGANCKI SIEWKOWIEC”. Wyrażam 
zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych lub danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu organizowanego przez Towarzystwo 
Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku oraz na przetwarzanie, upublicznianie, rozpowszechnianie pracy 
plastycznej dostarczonej przeze mnie lub moje dziecko i nie będę sobie rościł do niego żadnych praw majątkowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, wniosku, podaniu i w celu w min określonym. Zgodnie z art. 13 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk, email: 
gok@slonsk.pl  

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie 
udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym w 
powyższym wniosku, formularzu, podaniu. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na 
podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do 
uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach 
przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku, formularza, podania. Wniosek, 
formularz, podanie bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony. 

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 
ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

Data i podpis 

………………………………………….. 

 


