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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „KREATOR MODY KARNAWAŁOWEJ” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROPIE 
 

DANE OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W KONKURSIE: 

IMIĘ I NAZWISKO  

MIEJSCOWOŚĆ I NUMER DOMU  

WIEK  

 
 
 

OŚWIADCZENIE/ZGODA 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji konkursu organizowanego 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Ropie.  
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych w formularzu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. 
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, iż dane podałam/podałem* dobrowolnie  
i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałam/-em poinformowana/-y o: danych kontaktowych Administratora 
Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez 
który dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o 
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu 
nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (podania imienia i nazwiska oraz nr domu) w celu zamieszczenia 
wyników konkursowych na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka oraz jego pracy 
konkursowej na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie, na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu. 

4. Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję Regulamin niniejszego konkursu. 
 

• Niepotrzebne skreślić 
…………….…………………………….………………………………………………..… 

data i czytelny podpis  

 
 
 

KARTA INFORMACYJNA 
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. 

1. Administratorem Danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, 38-312 Ropa 780, tel. 18 353 06 11, email: gokropa@wp.pl. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zajęć. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych  

w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.   
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia 
swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Państwa danych; 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które 
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
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