
Karta  zgłoszenia do konkursu 

„Kartka Wielkanocna” 

  

Imię Nazwisko ………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………… 

Klasa……………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

         

                                                                     Podpis opiekuna 

                                                              ………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻANIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W 

KONKURSIE 

„KARTKA WIELKANOCNA” 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w karcie zgłoszeń do konkursu „Kartka 

Wielkanocna”, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 

 

 

……………………………………                    ……………………………………….. 

Miejscowość, data                       Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: 
RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Słupi z siedzibą: Słupia 136, 96-128 Słupia. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować 

przez adres e-mail: gokis@slupia.com.pl  bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby. 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można się kontaktować  przez adres e-

mail: iod@bodo24.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 

1 lit. a oraz e RODO) w celu realizacji konkursu „Kartka Wielkanocna”. 

4. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości  wzięcia 

udziału w konkursie. 

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobą fizycznym, prawnym 

lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz 

odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwiania sprawy, a 

następnie prze okres wynikający z zasad określonych  w Rozporządzeniu  z dnia 18 stycznia 2011 

roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych  wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 Prawo dostęp, 

 Prawo do sprostowania, 

 Prawo do ograniczenia, 

 Prawo do wniesienia sprzeciwu, 

 Prawo do usunięcia, 

 Prawo do przenoszenia, 

 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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