
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

REGULAMIN  

FESTIWALU WALENTYNKOWEGO 

PT. „Do zakochania jeden krok” 

Imię i Nazwisko uczestnika ……………………………………………………… 

Kategoria (podkreślić) 

[  ] Przedszkole 

[  ] Szkoła Podstawowa kl. I – III 

[  ] Szkoła Podstawowa kl. IV – VI 

[  ] Szkoły Podstawowe kl. VII – VIII 

Nazwa Szkoły/Przedszkola 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Adres 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Telefon  

Opiekun 
 

……………………………………………………… 

Tytuł utworu 
 

……………………………………………………… 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

ORAZ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU* 

Wypełniają rodzice/opiekunowie prawni: 

Wyrażam zgodę na: 

1. uczestnictwo dziecka w Festiwalu Walentynkowym „Do zakochania jeden krok”, a także oświadczam, że 

zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia, 

2. nieodpłatne opublikowanie nagrania prezentującego imię i nazwisko dziecka oraz jego wieku i wizerunku 

podczas wykonania utworu zgodnego z postanowieniami regulaminu na portalu społecznościowym Facebook 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie, 

3. przetwarzanie danych osobowych dziecka w tym jego wizerunku, a także moich danych osobowych tj. imienia, 

nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu kontaktowego przez Kierownika Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Regiminie, w celu organizacji i przeprowadzenia Festiwalu Walentynkowego „Do 

zakochania jeden krok”, w tym w celu publikacji wyników konkursu i  prac uczestników oraz przekazania 

nagrody laureatkom i laureatom  Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację danych osobowych dziecka tj. 

imienia, nazwiska, wieku oraz wizerunku w Internecie na portalu społecznościowym Facebook Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Regiminie.  

4. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po wpłynięciu wycofania zgody, materiał z nagraniem 

zostanie usunięty ze strony Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie w ciągu 24 godzin. 

5. Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do wprowadzenia materiału do obrotu. 

 

 

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

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

*Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku jest dobrowolna, jednakże 

jest warunkiem bezwzględnym by wziąć udział w festiwalu. W przypadku niewyrażenia w/w zgody 

zgłoszenie udziału w festiwalu zostanie odrzucone.



 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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), Wójt Gminy Regimin informuje, co następuje: 

a) Administratorem Danych Osobowych uczestników Festiwalu Walentynkowego pt ,, Do zakochania jeden 

krok '' ( dalej jako konkurs ) jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Regiminie ul. 

Adama Rzewuskiego 19 06-461 Regimin tel. 23 681 1756 e-mail:ug@regimin.pl;  

b) Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy 

tomasz@kp.olsztyn.pl; tel.604550133; 

c)  dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu jego organizacji i przeprowadzenia, w tym 

w celu publikacji wyników konkursu i prac ( nagrań ) jego uczestników oraz przekazania nagrody 

laureatkom i laureatom;  

d) podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów 

wskazanych w pkt c); brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w 

konkursie;  

e) dane osobowe uczestników konkursu mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa; dostęp do danych osobowych, będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora 

Danych Osobowych do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 

f) dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa;  

g) uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa 

się na podstawie zgody, uczestnik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody 

powoduje skutki na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

h) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzania danych osobowych do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

i) dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu zgodnie z art. 22 rozporządzenia; 

 


