
 

KARTA ZGŁOSZENIA NA FESTIWAL PIEŚNI I PIOSENKI 

PATRIOTYCZNEJ 

 

Imię i nazwisko solisty.................................................................................... 

Data urodzenia: ………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły lub placówki kultury........................................................  

…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko instruktora.................................................................................  

Kategoria wiekowa uczestnika: 

 6-8 lat  9-12lat           13-16 lat 

Tytuł 1 prezentowanej piosenki..........................................................................  

Imię i nazwisko autora........................................................................................  

Czas trwania wykonywanej piosenki………………………………………… 

Rodzaj akompaniamentu: 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

    

…………………………                   .………………………………………. 
  Podpis opiekuna prawnego                                  Podpis lub pieczątka szkoły lub placówki kultury 

 

  



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka 
podanych w karcie zgłoszenia do Festiwalu Pieśni i 
Piosenki Patriotycznej.  

 

……………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

……………………………………………….. 

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO 
DZIECKA 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych: 

1) Wizerunek dziecka; 

2) Wizerunek opiekuna prawnego. 

 

 

……………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

……………………………………………….. 

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO 
DZIECKA 

 
 

Klauzula Informacyjna 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,  str. 1 z późn. zm.) informuję, że: 
 

 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ewelina Stefaniak(imię/imiona osoby/osób decyzyjnej/decyzyjnych), 
będąca Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi(stanowisko) z siedzibą pod adresem Słupia 136, 

96-128 Słupia (ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto). 
 

 
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: gokis@slupia.com.pl 

 
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-

mail: wojciechjanicki@bodo24.pl 

 

 
AD przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będącego jednocześnie 

rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. 
 

 

AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu 
uczestnictwa dziecka w  Festiwalu Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej.  

 

 
AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w 
celach: robienia zdjęć i udostępniania wizerunku 
Państwa oraz dziecka/dzieci na potrzeby prowadzenia 
i promocji festiwalu oraz podczas występów na 
festiwalu. Zdjęcia będą umieszczane na stronie 
internetowej www.gokisslupia.naszgok.pl, na portalu 
społecznościowym Facebook: profil Gokis Słupia, oraz 
w prasie: Głos Skierniewic i okolic, Informator Gminy 
Słupia. 
 

 
AD przetwarza następujące kategorie danych 
osobowych: 

o imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna 
o adres szkoły 
o data urodzenia dziecka 

 
 

 
AD przetwarza następujące kategorie danych 
osobowych: 

o wizerunek dziecka, 

o wizerunek opiekuna prawnego dziecka. 

 
 



 
Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. 

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
aczkolwiek konsekwencją nie podania ich jest brak 
możliwości uczestnictwa w festiwalu.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

aczkolwiek konsekwencją nie podania ich jest brak 

możliwości robienia zdjęć oraz ich udostępniania na 

stronie internetowej www.gokisslupia.naszgok.pl, na 

portalu społecznościowym Facebook: profil Gokis 

Słupia, oraz w prasie: Głos Skierniewic i okolic, 

Informator Gminy Słupia 

 

 
Dane osobowe będą udostępniane komisji konkursowej 
w celu oceny uczestnika podczas festiwalu.  

 
Dane osobowe będą udostępniane osobom 
odwiedzającym: stronę www.gokisslupia.naszgok.pl, 
profil na facebooku: Gokis Słupia, oraz czytelnikom 
gazet: Głos Skierniewic i okolic oraz Informatora 
Gminy Słupia  
 

 
Administrator pozyskał dane osobowe od opiekuna prawnego dziecka. 

 
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą bądź opiekuna 

prawnego. 
 

 
Osoba której dane dotyczą ma prawo : 

 
o dostępu do swoich danych osobowych, 
o sprostowania swoich danych osobowych, 
o do żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
o żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
o sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
o żądać przeniesienia swoich danych osobowych, 
o wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
o do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.gokis/

