
 

 

Karta  Zgłoszenia 
*osoby niepełnoletniej 

 

Gminny Konkurs Piosenki  

„NA WĄSOSKĄ NUTĘ” 

Wąsosz’ 2022 

 
 

1. Imię i nazwisko solisty ………….………………………………………………………….. 

2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna …………………………………………………………. 

3. Wiek solisty ………………………………………………………… 

4. Kategoria wiekowa  

Kategoria: do 6 lat  

Kategoria: 7-10 lat 

Kategoria: 11-16 lat 

Kategoria: 17-21 lat 

Kategoria: + 21  lat 

5. Adres email  ..................................................................................................  

6.  Tytuł, autor tekstu: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

7. Akompaniament  

a) śpiew z osobą akompaniującą 

b) z podkładem muzycznym/półplayback zapisanym na płycie CD, na innym nośniku 

danych  (jaki nośnik ……………………….)  

c) a cappella 

 

8. Krótka informacja o soliście (zainteresowania i osiągnięcia itp.) 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuję jego treść.  

 

 

 

………………………………………………… 
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 



 
 

 Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………, oświadczam, że: wyrażam zgodę na 

udział mojego dziecka …………………………………………………………………. w Gminnym Konkursie 

Piosenki „NA WĄSOSKĄ NUTĘ” Wąsosz’ 2022, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu                       

w Wąsoszu.  

1. Zgody dotyczące danych osobowych (Udzielenie wszystkich zgód, jest dobrowolne, jednak konieczne do 

wzięcia udziału w Konkursie): 

Wyrażam zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na przetwarzanie przez Administratora – GOKiS w 

Wąsoszu podanych w karcie zgłoszenia danych osobowych: 

 

Dziecka – w celach związanych z udziałem w Gminnym Konkursie Piosenki „NA 

WĄSOSKĄ NUTĘ” Wąsosz ‘2022 w tym umożliwienia uczestnikowi udziału w 

konkursie, wyłonienia zwycięzcy, promocji konkursu.  

 

TAK 

 

NIE 

 

własnych – w celu dokonania zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie. 

 

TAK 

 

NIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku oraz dziecka utrwalonego na 

filmie/zdjęciach, poprzez jego rozpowszechnianie (publikację) przez GOKiS w 

Wąsoszu, w celach związanych z konkursem oraz jego promocją.  

Niniejsze zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w czasie realizacji konkursu: 

 jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w 

tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych GOKiS oraz na 

portalach społecznościowych, na których GOKiS posiada konto. 

 Obejmuje przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez 

Organizatora informacji o konkursie i materiałów promocyjnych z 

wykorzystaniem zdjęć; 

 Obejmuje wykorzystanie i publikację w zapowiedziach dotyczących zadania 

we wszelkich mediach oraz dla celów promocyjnych na stronie internetowej 

Organizatora i w mediach społecznościowych, na których Organizator ma 

konto; 

 Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, utrwalania, obróbki, kadrowania i kompozycji, 

powielania, a także obejmuje  nieodpłatne i bezterminowe zezwolenie na 

dokonywanie przez Organizatora opracowania zdjęć/filmów, wraz z prawem 

korzystania i rozpowszechniania takiego opracowania; bez obowiązku 

akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie 

uznanych za nieetyczne. 

 

TAK 

 

NIE 

 

 

 

Niniejsze zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, 

w jakiej  zostały wyrażone. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

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

 (miejscowość, data)     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

zwanego dalej RODO 

 

 

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 będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia  

Gminnego Konkursu Piosenki „NA WĄSOSKĄ NUTĘ” Wąsosz’ 2022, publikacji informacji o zwycięzcach 

Konkursu. Wizerunek będzie publikowany 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 się̨ na podstawie zgody osoby, podanie danych jest 

dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. 

 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:  

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu 

-  podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie przepisów prawa;  

 

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

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

 

9. 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 będą̨ podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią ww. Informacją Administratora w zakresie RODO 

 

 

 

 

 

 

 

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

   (miejscowość)                                                                                              (czytelny podpis)                 

 

mailto:kontakt@gokis-wasosz.pl

