
 
Załącznik nr 1 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA  

konkurs Wielkanocne inspiracje 

 

1. Imię i Nazwisko uczestnika zgłaszającego prace............................................................. 

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

 

Rodzina zaangażowana w wykonanie pracy (wymienić członków rodziny: babcia, mama, 

córka….itd) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................................ 

 

2. Kategoria: 

/ wymienić formę pracy w danej kategorii: baranek, pisanka itd./ 

 

I  ……………………………………………… 

 

II  ……………………………………………... 

 

III  ……………………………………………. 

 

 

3. Miejscowość, tel. kontaktowy, email  

.............................................................................................................................................. 

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

 

 
Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  z siedzibą  ul. Piaskowa 1, 

19-222 Wąsosz; email: kontakt@gokis-wasosz.pl 

2.W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo 

kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: 

iodo@gminawasosz.pl lub pisemnie na adres Ośrodka.  

3.Dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu Wielkanocne inspiracje będą przetwarzane w celu 

organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich 

prac na stronie internetowej GOKiS w Wąsoszu, Facebook GOKiS,. na podstawie  udzielonej zgody                     

w zakresie określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO i art. 6 ust.1 lit. e ),  

4.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, podanie danych 

jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału                                                   

w Konkursie. 

5.Odbiorcami Państwa danych osobowych będą̨  następujące kategorie podmiotów:  

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu 

-  podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie przepisów prawa;  

mailto:kontakt@gokis-wasosz.pl


6.Państwa  dane zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych w materiałach 

promocyjnych oraz social mediach Administratora. Odbiorcą Państwa  danych będzie Facebook Ireland 

Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2). 

W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Państwa  dane mogą być udostępniane partnerom 

Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską 

standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości 

skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach 

dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

7.Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez 

okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ośrodka.                                 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  do czasu jej cofnięcia.  

8.Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: 

      - żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, 

      - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

      - wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

      - cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - nie wpływa to na zgodność z prawem 

        przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem, 

     -  złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

9.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. 

 

 

 

............................ dnia ................................                         .............................................. 

   (miejscowość)                                                   (czytelny podpis)                 

 

 


