
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU WOKALNEGO 

„ZAPOMNIANA 

PIOSENKA” 
 

(prosimy o wypełnienie pismem drukowanym) 
 

1. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika 
 

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

 

2. Miejscowość oraz nazwa szkoły  

 

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

3. Repertuar (tytuł piosenki) 
 

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

……………………………………………………………………….……………… 

4. Podkład na pendrive czy własny akompaniament……………………………………. 

Tel. Kontaktowy …………………………………………………………………….……… 

Adres e-mail …………………………………………………………….………………….. 

Uwaga: 

Dla każdego uczestnika obowiązuje osobna karta zgłoszenia. 
 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć do dnia 30 października 2022r. do 

sekretariatu MGOK w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku, lub na adres mailowy 

sekretariat@kultura-drohiczyn.pl  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu Wokalnego w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia 

konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia. 

 

 

………………………………………………………… 

data i podpis opiekuna 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas Konkursu Wokalnego oraz 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz profilu 

Facebook MGOK w Drohiczynie w celach promocji przedsięwzięcia. 

 

 

………………………………………………………… 

data i podpis opiekun 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@kultura-drohiczyn.pl


Zgodnie z Rozporządzeniem 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 zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą 

o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz 

przepisami sektorowymi, informuję iż: 

1. Administratorem jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury , ul. J.I. Kraszewskiego 13, 17- 

312 Drohiczyn 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi możecie Państwo kontaktować się 

listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Ochrona danych” bądź mailowo na adres 

sekretariat@kultura-drohiczyn.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursu „Zapomniana piosenka” oraz 

promocji wydarzenia na podstawie zgody.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda (art.6 ust.1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Przysługuje Państwu prawo wycofania 

zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika należy kierować w dowolnej formie pisemnej na 

adres e- mail: sekretariat@kultura-drohiczyn.pl 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby do tego upoważnione oraz podmioty 

upoważnione na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na 

naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych 

nagrodzonych osobach lub do momentu wycofania zgody. Następnie przez okres 30 dni od daty 

zakończenia konkursu. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych podanych w celu przystąpienia do 

konkursu, przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawa 

do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – 

korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w 

oparciu o zasady i 

przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów sektorowych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, tel. 22/8607086. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do przystąpienia i 

uczestnictwa w konkursie. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
11. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@neasystem.pl 
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