
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA  ZGŁOSZENIA  DO  UDZIAŁU   KONKURSIE  

 
„ChełmLem – Astro 2021” -  setne urodziny Stanisława Lema  

 
 

(prosimy wypełniać drukowanymi literami  
i dołączyć do pracy konkursowej – nie naklejać na prace) 

 

1. Imię i nazwisko  autora…………………………………………….. 

2. Wiek …………………..  Klasa…………………………..………...  

3. Telefon uczestnika konkursu ………………...…………...… 

4. Adres zamieszkania ………………………………………………. 

4.  Tytuł utworu literackiego, który był inspiracją do pracy 

konkursowej  

…………………………………………………………………...…. . 

6.   Tytuł pracy …………………………………………..………… 

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

   Podpis rodzica/opiekuna  prawnego 

 

 

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub 
warunków Konkursu w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych 
związanych z epidemią. Przebieg Konkursu odpowiada na potrzebę 
realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur 
bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS -  Zachowaniem 
procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.     

 

 

 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIA 

 
1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………… 
w konkursie plastycznym pn.„ChełmLem – Astro 2021” -  setne urodziny 
Stanisława Lema,  organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu, 
ul. Papieska 2  33-395 Chełmiec 

 
2. Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem konkursu 
 i akceptuję jego postanowienia. 

 

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

        data i miejscowość                  Podpis rodzica/opiekuna  prawnego                                 

 

 

 
Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka* 

 
Wyrażam/ nie wyrażam  zgodę/y  na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka ……………………………………………………/ imię i nazwisko dziecka/ 
w postaci: imienia, nazwiska, klasy oraz wizerunku i nieodpłatne wykorzystanie 
poprzez upublicznienie zdjęć na stronach internetowych Organizatora, gminy 
Chełmiec i innych, zgodnie z art.81 ust 1i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach związanych z promocją 
konkursu i prac konkursowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo 
ani terytorialnie. 

 
*zgoda jest dobrowolna 

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

        data i miejscowość                  Podpis rodzica/opiekuna  prawnego                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INFORMACJA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu 
ul.Papieska 2 , 33 395 Chełmiec, tel. 18/443 33 73, 
e mail gok@chelmiec.pl, działający jako administrator danych osobowych. Dane 
osobowe pozyskiwane są i będą przetwarzane w szczególności w celu naboru 
uczestników i realizacji Konkursu, jego promocji oraz w celach archiwalnych na 
postawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i e) RODO. 
2. Administrator informuje, że zainteresowanym przysługują następujące prawa (na 
zasadach wynikających z RODO): 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 
2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO); 
3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia 
zapomnianym w art. 17 RODO); 
4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub 
nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku art. 18 RODO); 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach 
wskazanych w art. 21 RODO tj. wobec przetwarzania danych osobowych opartych na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f); 
6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na 
zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza, iż mają Państwo prawo żądać, by 
Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu 
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; 
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych odbywa się z na przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu ruszeniem RODO do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa lub 
w przypadku udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Dane osobowe mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim 
służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji zadań związanych z 
przeciwdziałaniem COVID 19. 
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator 
powierzy realizację usług związanych z realizowanym Konkursem lub który m 
udostępni dane w celu realizacji Konkursu. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości udziału w organizowanym Konkursie. 
 

 
 
 

                                                                                        
 

 
 
 

 

KLAUZURA INFORMACYJNA 
 
 
 
 
KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU  
I DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Uczestnicy biorąc udział w konkursie  wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku 
ich prac zgłoszonych do  Konkursu, w celu wykorzystania ich przez organizatorów w 
sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, 
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, 
c) wprowadzenia do obrotu, 
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, 
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania, 
f) najmu i dzierżawy, 
g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i 
retransmisji. 
2. Uczestnicy Konkursu biorąc udział w konkursie udzielają także zezwolenia na 
rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik 
fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w wydarzeniu. 
3. Uczestnicy podają dane osobowe w związku z udziałem w Konkursie dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji wydarzenia w tym w cel  umieszczania ich na stronach 
internetowych organizatorów, oraz prowadzonej działalności statutowej organizatorów. 
4. Wszelkie oświadczenia, w tym na karcie zgłoszeniowej, składa osoba 
upoważniona do reprezentowania uczestników, w szczególności osób 
niepełnoletnich. 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                        
 

 
 


