
 

                                     

 

 
KARTA UCZESTNIKA 

 

Imię i nazwisko Uczestnika  

Data urodzenia  

                      Przedszkole /   

 

Osoba zgłaszająca 
(imię i nazwisko) 

 

Telefon kontaktowy  e-mail  

Adres zamieszkania 

Uczestnika 

(gmina, kod pocztowy, miejscowość, 

ulica, nr domu i mieszkania) 

 

 

Repertuar  

(tytuł piosenki, autor muzyki,       

autor tekstu) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki Regulaminu Gminnego Przeglądu Piosenki 

Przedszkolnej.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i moich 

zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie.  

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

 

………………………………………………..…………….. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka przez Organizatora, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym  

w postaci fotografii dokumentacji filmowej) na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych 

prowadzonych przez Organizatora wydarzenia. 

 

………………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



 

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych                                                

w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE                     

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, 

informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury w Poniecu  

ul. Szkolna 3, tel: 655731169 ; e-mail info@gck.poniec.eu 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: 

daneosobwe24h@wp.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Administratora  

ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie 

i celach, które wynikają z przepisów prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, ich 

usunięcia(chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej); 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6.  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma 

Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

przetwarzania.  

 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami 

wynikającymi z przepisów prawa. 
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