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Załącznik do Regulaminu Konkursu 

„Zaśpiewajmy Niepodległej” 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ, LEGIONOWEJ I PATRIOTYCZNEJ 

„ZAŚPIEWAJMY NIEPODLEGŁEJ” 

 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz kategoria wiekowa: 

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

2. Wiek dziecka (w przypadku uczestnictwa niepełnoletnich) .....……………. 

3. Adres zamieszkania  

………………………………………………………………………………………. 

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

4. Kontakt telefoniczny, mail 

……………………………………………………………………………………….. 

5.  Kategoria: solista lub zespół  (tytuł i autor utworu, sposób wykonania): 

………………………………………………………………………………………… 

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

6. Wymagania sprzętowe (do występu na scenie) 

………………………………………………………………………………………… 

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

 

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

(podpis pełnoletniego uczestnika konkursu 

                                                                                                lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego  

                                                                                         – podpis opiekuna  prawnego) 
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Klauzula informacyjna 

 

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 Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest 

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa, zwane 
dalej GCK Jerzmanowa. 

9. Inspektor ochrony danych w GCK Jerzmanowa  dostępny jest pod numerem telefonu  
570 170 137. 

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu  
przeprowadzenia  Konkursu   pieśni patriotycznych, legionowych i żołnierskich 
„Zaśpiewajmy Niepodległej”. 

11. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  i danych osobowych dziecka będą  pracownicy 
GCK oraz użytkownicy  strony internetowej www.gckjerzmanowa oraz Fb. 

12. Pani/Pana dane osobowe  i dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres  
 1 roku. 

13. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka 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. 

14. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana  oraz danych osobowych dziecka  narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018r. 

15. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych i danych osobowych dziecka jest 
warunkiem udziału w Konkursie. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania,  
a konsekwencją niepodania danych osobowych  brak możliwości  udziału w konkursie.  

 

 

 

……………………………………………………   ……………………………………………………………………. 
(data)     (podpis pełnoletniego uczestnika konkursu 

lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego podpis 

opiekuna  prawnego) 

http://www.gckjerzmanowa/

