
Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Gminny Konkurs na Wieniec Dożynkowy  

Werbkowice 15.08.2021r. 

 

 

Sołectwo: 

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

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

Nr telefonu zgłaszającego:  …………………………………………………………………………………….. 

 

Uwagi:  

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

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

 

 

……………………………………………………………..    
                                     pieczątka i podpis  

 

 

 

   

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

WIZERUNKU 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL) (RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek 

Kultury w Werbkowicach 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod24@gptogatus.pl 

3. Podstawą przetwarzania wizerunku i informacji o osiągnięciach jest 

wyrażona przez Panią/Pana zgoda; 

4. Wizerunek uczestnika będzie przetwarzany w celu udokumentowania 

wydarzeń zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Werbkowicach w ramach Dożynek Gminno-Parafialnych Werbkowice 2021; 

5. Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku będą: podmioty 

zewnętrzne wspierające placówkę w zakresie informatycznym; 

6. Wizerunek uczestnika będzie przetwarzany do czasu, gdy Administrator 

uzna, że zakończył się cel przetwarzania lub do czasu wycofania zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

9. Dane nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

danych: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.  Dane osobowe przekazuję 

dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią 

klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

 

 

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

                    Miejscowość, data                     Podpis  
 


