
KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK MAŁOLETNI 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem I Regionalnego  Przeglądu  Amatorskich Grup Teatralnych  Dzieci, 

Młodzieży i Dorosłych  „Tradycja jest wśród nas”, akceptuję jego warunki i zgłaszam udział: 

Imię i nazwisko uczestnika/ów .…………..….……………………….…………………..……………………………………………….. 

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

Nazwa i adres szkoły/placówki delegującej…………………………………………………………………………………………….. 

(wypełnić, jeśli uczestnik/uczestnicy reprezentują szkołę lub instytucję kultury) 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………… tel. ……………………………………………………. 

Tytuł spektaklu/przedstawienia:…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Wymagania techniczne ………..…….………………………………………………………………………………………………………... 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i  danych osobowych mojego dziecka zawartych  

w Karcie Zgłoszenia przez Gminny Ośrodek Kultury w Herbach (ul. Lubliniecka 31), w związku z udziałem  

w I Regionalnym  Przeglądzie  Amatorskich Grup Teatralnych  Dzieci, Młodzieży i Dorosłych  „Tradycja jest wśród 

nas”. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
 

………………………………………….…………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Herbach (ul. Lubliniecka 31), do celów promocyjnych Przeglądu oraz 

Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas organizacji przeglądu 

oraz  wręczenia nagród, są przechowywane w archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach, mogą zostać 

umieszczone w serwisach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach (www.gok-herby.pl, https://pl-

pl.facebook.com/gminnyosrodekkultury.herby.5) oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach 

prasowych.  
 

………………………………………….…………………………………… 

   (data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w I Regionalnym  Przeglądzie  

Amatorskich Grup Teatralnych  Dzieci, Młodzieży i Dorosłych  „Tradycja jest wśród nas”, 

http://www.rok.czestochowa.pl/


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej RODO 

− informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka/uczestnika przeglądu jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Herbach z siedzibą przy ul. Lublinieckiej 31, 42-286 Herby, tel. 579 954 907 ; 
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony danych 

pisząc na adres email inspektor2@odocn.pl; tel. 607038445; 
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka/uczestnika konkursu będą przetwarzane w związku z organizacją, 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem  I Regionalnego  Przeglądu  Amatorskich Grup Teatralnych  Dzieci, Młodzieży  

i Dorosłych  „Tradycja jest wśród nas”, a także zgodnie z Regulaminem, przygotowaniem dyplomów  

i wydaniem nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana zgody; 

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne 

- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych GOK  

w Herbach;  
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie, o którym mowa w pkt 3); 
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

mailto:inspektor@odocn.pl

