
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Temat Rzeka 2022

Formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej

Wybrana Kategoria konkursowa:

Kategoria 1: Konkurs fotograficzny skierowany do mieszkańców Gminy Miedźna, którzy
ukończyli 15 lat;
Kategoria 2A: Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku: 3-6 lat;
Kategoria 2B: Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku: 7-11 lat;
Kategoria 2C: Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku: 12-15 lat

Imię i Nazwisko Uczestnika: …………………………………….………… Wiek Uczestnika:….………….

Imię i Nazwisko opiekuna prawnego Uczestnika:……………………………….…………………………….

Numer telefonu: ……………………………… Adres e-mail: ………………………………………………

Oświadczam, że:

Jestem opiekunem prawnym uczestnika konkursu i zapoznałam/zapoznałem się
z regulaminem konkursu Temat Rzeka 2022  i akceptuję jego warunki;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych moich oraz
mojego podopiecznego przez Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli,
ul.Pszczyńska 110, 43-225 Wola, na potrzeby realizacji konkursu;
Wyrażam zgodę na przeniesienie majątkowych praw, w tym na nieodpłatne, bezterminowe,
nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej
z siedzibą w Woli pracy wykonanej przez mojego podopiecznego i zgłoszonej na konkurs
w zakresie i formie określonej Regulaminem konkursu.

…....................................................                                       …..…...................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis Prawnego Opiekuna)



Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej, z/s w Woli,  jest administratorem powyższych danych
osobowych. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), czyli prawnie
uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym interesem w tym wypadku jest
weryfikacja przebiegu Projektu i potwierdzenie jego realizacji. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Dane zbierane w powyższym celu będą
przetwarzane przez okres 5 lat, liczonych od dnia zakończenia Projektu.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także uprawnienie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania przetwarzania danych osobowych za niezgodne z
prawem. W celu realizacji swoich praw oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat
przetwarzania danych osobowych, należy zwrócić się z zapytaniem do administratora. Osoba chcąca
się zwrócić się z zapytaniem do administratora lub złożyć oświadczenie dotyczące jej danych
osobowych powinna kierować korespondencję pod adres Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z
siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola lub na adres e-mail: gok@gok.miedzna.pl, w temat
wiadomości wpisując „dane osobowe”.

…....................................................                                       …..…...................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis Prawnego Opiekuna)

mailto:gok@gok.miedzna.pl

