
 

PROJEKT 

„Prezentacja dorobku przyrodniczego i kulturowego Gminy Milówka i Milíkov” dofinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika 

Czeska – Polska 2014 –2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

 

KARTA ZGŁOSZENIA Konkursu:  

,,Międzynarodowa Mini Lista Przebojów'' 
 

Imię i nazwisko / Imiona i Nazwiska Uczestników: 

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

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

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

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

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

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………................................ 

e-mail:…………………………………………………………………………………………………….. 

Kategoria regulaminowa: ……………………………………………………………............................... 

Nazwa Szkoły reprezentowanej przez Uczestnika/ów…………….......................................................... 

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

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

Klasa:……………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł prezentowanego utworu i oryginalny wykonawca……………………………............................. 

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

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

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

Imię i nazwisko instruktora/opiekuna:………………………………………………………………… 

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

 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych) oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego 

 

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) zgłoszonego do udziału w Konkursie „Międzynarodowa Mini 

Lista Przebojów”  



 

PROJEKT 

„Prezentacja dorobku przyrodniczego i kulturowego Gminy Milówka i Milíkov” dofinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika 

Czeska – Polska 2014 –2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

 

„ Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 roku informuję, że : 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Milówce 

ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka i Gmina Milówka, ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce telefonicznie pod 

nr.(33) 863 73 99, e-mail: gok.milowka.iodo@interia.pl, lub pisemnie n adres siedziby administratora. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Konkursu „Międzynarodowa Mini Lista 

Przebojów” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Milówce i Gminę Milówka 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Dane 

będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Konkursu 

„Międzynarodowa Mini Lista Przebojów”. 

9. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia współpracy lub do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa. 

 

 

 

..…………………………….. 

         Data, czytelny podpis 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby niepełnoletniej   

 

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

(imię, nazwisko, adres zamieszkania; w związku z udziałem w Konkursie „Międzynarodowa Mini 

Lista Przebojów” w celu dokumentacji oraz promocji wydarzenia organizowanego przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Milówce i Gminę Milówka (na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych – Dz.U. 2016, poz. 666 ze zm.)  

 

 ..…………………………….. 

         Data, czytelny podpis   


