
KARTA ZGŁOSZENIA 

Akcja „Aktywna wiosna” 

01-31.05.2021 r. 

 

Kategoria wiekowa …………………………………………………………………………….. 

Grupa sprawności……………………………………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko/Nazwa grupy : ……………………………………………..………………… 

Osoba- reprezentant grupy : ……………………………………………………………………. 

Miejscowość/gmina/powiat ……………………………………………………………………. 

Kontakt tel/e-mail ……………………………………………………………………………… 

Skład grupy:  

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Oświadczam, iż: 

 • zapoznałem/zapoznałam się  z treści  regulaminu akcji pod nazw  ”Aktywna wiosna” i w 

pełni akceptuję zapisy w nim zawarte,  

• wypełniłem/wypełniłam niniejsz  „Kartę zgłoszenia uczestnika akcji Aktywna Wiosna” 

zgodnie z prawd  oraz kompletnie,  

• przyjmuję do wiadomości obowi zki i  warunki regulaminu, zgłoszenie udziału do konkursu 

jest równoznaczne z akceptacj  postanowień Regulaminu. 

• mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w akcji oraz, że startuję w niej 

dobrowolnie i wył cznie na własn  odpowiedzialność, a także ponoszę zwi zane z tym 

ryzyko. 

 

 

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

                (data wypełnienia)                                                                                                                                   (podpis)                                                            

 

 



 

KLAUZULA RODO 

W zwi zku ze zmian  przepisów dotycz cych ochrony danych osobowych i rozpoczęciem 

stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych „RODO”) 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Zespołów jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Goworowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzib  w Goworowie, pod 

adresem: ul. Szkolna 16a,07-440 Goworowo, tel. 29 7615246, e-mail: 

goksirgoworowo@op.pl 

2. W Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie powołany został Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych, Pani Magdalena Topa z któr  można się skontaktować pod 

adresem e-mail:  iodgoksirgoworowo@gmail.com 

3. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie informuje, że dane osobowe 

podawane w zwi zku z udziałem w Festiwalu Piosenki Religijnej przetwarzane s  w celu 

udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzcy w tym przekazania nagród. 

4. W przypadku przetwarzania w celu określonym w ust. 3 pkt podstaw  prawn  

przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotycz  ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału i otrzymania nagrody. 

c) Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następuj cy zakres danych: imiona i nazwiska 

solistów, nazwa zespołu, składu zespołu, informacje o zespole, telefon kontaktowy, podpis, 

wizerunek. 

d) Dane mog  być publikowane i udostępniane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, w mediach (również społecznościowych) oraz w 

materiałach promuj cych działalność Organizatora. 

5. Dane osobowe przetwarzane będ  do czasu wycofania zgody, a po jej wycofaniu dla celów 

i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń. 

6. Odbiorcami danych osobowych będ  osoby upoważnione przez Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Goworowie. 

7. Każdej osobie, w zakresie wynikaj cym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu 

mailto:iodgoksirgoworowo@gmail.com


do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo 

cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. W przypadku w tpliwości zwi zanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba 

może zwrócić się do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie z prośb  o 

udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Państwa dane osobowe nie będ  podstaw  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

ani profilowania. 

 

 

                                                                               ……………………………………………………………………………………………. 
                                                                                    (data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej)                                                            

 


