
 

Karta zgłoszenia Zespołu 

 do udziału w XXVIII Przeglądzie Zespołów Ludowych i Folklorystycznych Jaczów 2021’ 

 

1. Nazwa zespołu: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Adres i telefon jednostki delegującej: …………………………………………………………………………………….. 

 

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

3. E-mail: …………………………………………………………………… 

4. Adres strony www lub/i fanpage Facebooka …………………………………………………………………………. 

 

5. Imię i nazwisko kierownika zespołu, numer kontaktowy:………………………………………………………. 

 

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

 

6. Liczba członków zespołu uczestniczących w Przeglądzie:…………………………….. 

 

7. Repertuar prezentowany na nagraniu:……………….………………………………………………………………. 

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

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

 

8. Informacje o Zespole (historia, stroje, prezentowane treści):…………………………… 

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

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

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

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

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

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

 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z regulaminem Przeglądu i klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych w ramach Przeglądu. 

 

 

…………………………………….. 

                                                       Data i podpis kierownika zespołu 

 

 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

w ramach XXVIII Przeglądu Zespołów Ludowych  

i Folklorystycznych Jaczów 2021’ 

 

 

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

 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

 

1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej 

ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa, zwane dalej GCK Jerzmanowa. 

2. Inspektorem ochrony danych w GCK Jerzmanowa od dnia 25.05.2018 r. jest pan Tomasz Wadas 

dostępny pod numerem telefonu  570 170 137. 

3. Dane osobowe  wskazane  w Karcie  zgłoszenia  zespołu  przetwarzane będą w celu  

upublicznienia  wizerunku , na podstawie  Regulaminu XXVIII Przeglądu Zespołów Ludowych  

i Folklorystycznych Jaczów 2021’ organizowanym przez Gminne Centrum Kultury  

w Jerzmanowej.  

4. Odbiorcą  Państwa danych osobowych  będą  użytkownicy   internetu oraz pracownicy GCK.  

5. Państwa dane osobowe  będą przechowywane przez okres  1 roku. 

6. Posiadają Państwo dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  

8. Podanie danych osobowych  jest warunkiem udziału w Przeglądzie. Jest Pan/Pani 

zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  brak 

możliwości  udziału w Przeglądzie.  

 

 

Podpis : …………………………………                                                            Miejscowość, data ………………… 

 


