
 
– Załącznik Nr 1 

 do regulaminu Konkursu 

 
……………………..  
        miejscowość, data   
 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 
do  Konkursu „TRUSKAWKOWA KREACJA“ 

organizowanego w dniu 30 czerwca 2019 r. 

przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie 

podczas IV Festiwalu Truskawek Kaszubskich 

 

 

 

 

 

1. Imię i nazwisko 

................................................................................................................................................................ 

2.Krótki opis prezentowanej postaci 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

3. Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 
                                                                                                                   …………….........................  
                                                                                              czytelny podpis Uczestnika Konkursu            
        

         

* dot. osób niepełnoletnich: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego  na udział w konkursie: 

 

 ---------------------------------------------------------.----------------------------- 

   (podpis) 

 

 

  

 

 

 



Załącznik Nr 2  

do regulaminu Konkursu 
 

…………………………….………. 
        imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu  Konkursu ”Truskawkowa kreacja” 

organizowanego w dniu 30 czerwca 2019 r. podczas IV Festiwalu Truskawek Kaszubskich                   

w Chmielnie organizowanego przez GOKSiR Chmielnie i w pełni akceptuję jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania 

pozytywnego wizerunku Administratora Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i mediach. 

                                                                            

  Data i podpis: ......................................... 

 

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji   

IV Festiwalu Truskawek Kaszubskich w dniu 30 czerwca 2019r.  

 

                                                                              Data i podpis: ......................................... 

Klauzula informacyjna:  

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 

Chmielno, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż: 

1.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji 

konkursu/festiwalu/przeglądu/pleneru artystycznego organizowanego przez administratora danych. 

2.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji 

konkursu/festiwalu/przeglądu/pleneru artystycznego* na podstawie art. 6 ust 1 pkt b 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 Nr 119, str. 1) 

3.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.  

4.Państwa dane będą udostępniane innym odbiorcom danych: prasa, radio, telewizja, 

współuczestnicy wydarzenia, służby porządkowe (ochrona). 

5.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi archiwizacji. 

7.Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie   

jest Pani Kamila Cichosz e-mail:iod.goksir@chmielno.pl, tel.58 684 22 05. 

8.Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO (od dnia 25 maja 2018 do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016r. 

                                                                             

 

  Data i podpis: ......................................... 
  czytelny podpis Uczestnika Konkursu            

 

 

 

 


