
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wzięcia udziału w III 

Grze Miejskiej, organizowanej przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu. 

 

 

    .................................................. 
                      czytelny podpis  
 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO Administratorem przekazanych nam danych 

osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Poniecu, który ma swoją siedzibę w Poniecu ul. 

Szkolna 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym przez Administratora oraz w związku z wyrażoną zgodą - art. 6 ust 1 lit. a) i e) RODO. Dalsze 

informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej 

GCK w Poniecu. 
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