
Załącznik nr 1 
 

KONKURS  
 MOJA PASJA 

 
 

DANE AUTORA PRACY ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU  

IMIĘ 

NAZWISKO 

WIEK  

Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna:  

DANE KONTAKTOWE: 

Tel. Komórkowy( w przypadku 
uczestników niepełnoletnich nr telefonu 
przedstawiciela ustawowego/opiekuna) 

E-mail:( w przypadku uczestników 
niepełnoletnich e-mail przedstawiciela 
ustawowego/opiekuna) 
 
 

Pasja: 
 

Krótki opis prezentacji: 
 

Czas prezentacji: 
 
 

 
Oświadczam, że: 
zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu  MOJA PASJA 
zamieszczonego na stronie internetowej: 
 

https://dkgora.com.pl/Konkursy.php 

i akceptuję jego postanowienia, 
a) posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonego w Konkursie wykonania, 
b) zgłoszone do udziału w Konkursie wykonanie nie były wcześniej nigdzie publikowane, 
c) wyrażam zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu  

i potwierdzam określone w nim prawa Organizatorów, w tym nieodpłatne prawo do 
publikacji zgłoszonych do Konkursu prac, 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu  
w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jak również na wykorzystanie mojego 
wizerunku, w przypadku uzyskania nagrody w Konkursie. 
 
 
 
.……………………………………………………………………………. 
czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna uczestnika 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem podanych danych jest Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13, 56 

– 200 Góra, z inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez  

e-mail:iodags@iodags.pl 

 dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: organizacja i przeprowadzenie 

konkursu;  

 podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej, której 

dane dotyczą;  

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą 

uprawnione na mocy przepisów prawa;  

 dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia promocji Placówki na 

portalu Facebook, czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, lub do 

czasu wycofania zgody; 

 podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych na potrzeby organizacji  

i przeprowadzenia konkursu jest dobrowolne ale  bez ich podanie nie można wziąć 

udziału w konkursie;  

 zgodę można wycofać w dowolnym momencie,  

 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz –,w uzasadnionych 

prawnie przypadkach prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu; 

 przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa 

lub RODO; 

 
 

mailto:iodags@iodags.pl

