
Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia do udziału  

w Gminnym konkursie pt. „ ZATRZYMAJ CHWILE - POCZTÓWKA                                      

Z WĄSOSZA/GMINY WĄSOSZ” 

Imię i nazwisko autora pracy  

Kategoria/wiek  

Dane kontaktowe: email  

 

 

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

                                        data                                                                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                                                

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

 
   Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na podawanie do publicznej wiadomości 

imienia i nazwiska mojego oraz mojego dziecka w związku z udziałem w Gminnym konkursie pod 

hasłem „ZATRZYMAJ CHWILE - POCZTÓWKA Z WĄSOSZA/GMINY WĄSOSZ”, we 

wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.  

 

............................ dnia ................................                         .............................................. 
   (miejscowość)                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

    Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku  

 

 
 

mojego dziecka ………………………………………………………………………………………, 

którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym,  przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, 
OPS w Wąsoszu,  Zespół Interdyscyplinarny Gminy Wąsosz. 

Niniejsza zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów w  Gminnym 

konkursie: „ZATRZYMAJ CHWILE - POCZTÓWKA Z WĄSOSZA/GMINY WĄSOSZ”,: 

 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, OPS w Wąsoszu oraz 
na portalach społecznościowych, na których GOKiS posiada konto, w celach informacyjnych  

promocji Konkursu oraz jego wynikach. 
 
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania 

i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub 

ogólnie uznanych za nieetyczne.  
 

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

   (miejscowość)                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

                 

Niepotrzebne skreślić* 



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 Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu 

(dalej:  „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Piaskowa 1, 19-222 Wąsosz. Z Administratorem można 

się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piaskowa 1, 19-222Wąsosz lub 

drogą e-mailową pod adresem: kontakt@gokis-wasosz.pl 
2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 

mailowym: iodo@gminawasosz.pl.    

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej                                        

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                              

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której 

dane dotyczą  

4.  Przetwarzanie odbywa się w celu: organizacji konkursu  oraz w celu promocji, w zakresie wizerunku 

na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Każda osoba ma prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie. 
5.  Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Wizerunek będzie publikowany na stronach internetowych GOKiS oraz na portalach społecznościowych, 
na których GOKiS posiada konto 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści sowich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) odwołania zgody w dowolnym momencie, 

    Realizację wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora. 

7. Osoba, której dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości  

               wzięcia udziału w konkursie. 

10. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji konkursu 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. 

11. Państwa dane będą umieszczane na profilu społecznościowym Facebooku,  w związku z tym, że dane w postaci 

wizerunku będą publikowane na portalu społecznościowym Facebook, dane zostaną udostępnione Facebook 

Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 

94025, USA. Tym samym, dane będą  przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne 

przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego 

poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia 

kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
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