
 

Karta zgłoszenia 

XXII Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek  

29.01.2020r.  

1. Kategoria wiekowa  

 Przedszkolna – klasa 0       

 SP klasy 1-3 

 SP klasy 4-6 

 SP klasy 7-8 

 Szkoła Średnia 

 Dorośli  

2. Imię i nazwisko  

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

3. Nr telefonu kontaktowego  

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

4. Szkoła 

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

5. Wiek 

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

6. Repertuar 

(drugi utwór na życzenie JURY) 

a……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Potrzeby techniczne  

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

8. Imię i nazwisko instruktora  

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

 
OŚWIADCZENIA  
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Kłomnice 2020 i akceptuję wszystkie warunki określone w tym 
regulaminie. 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach danych osobowych umieszczonych w zgłoszen iu, w zakresie 
prowadzenia i realizacji Festiwalu. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska we wszelakich ogłoszeniach, 
zapowiedziach i informacjach o przedmiotowym Festiwalu i jego wynikach w związku z udziałem w Festiwalu organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Kłomnicach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego w formie dokumentacji zdjęciowej lub dokumentacji audio-video w związku z 
udziałem w festiwalu zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1191, z późn. 
zm.): Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
 

Dla potrzeb organizatora wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z 
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Festiwalu oraz w celach informacyjnych.  
 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelakie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (m.in. na stronie www.gokklomnice.pl oraz portali: 
Facebook, Instagram), oraz zamieszanie na materiałach promocyjnych i informacyjnych.  Z tym jednak zastrzeżeniem, że wizerunek nie może być użyty w 
formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste.  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach ul. Częstochowska 96.  
2. Inspektorem Ochrony Danych u administratora jest Dagmara Witczak, e-mail: dw_iod@onet.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO) w celu przeprowadzenia i realizacji Festiwalu oraz w celach 
promocyjnych. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do wykonania 
obowiązku archiwizacyjnego. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a w przypadku wyrażania 
zgody na przetwarzanie danych prawo do jej wycofania.  
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wzięcia udziału w Festiwalu.  
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
……………………………………………..                                                                         ……..……………………………………… 
              DATA I MIEJSCE                                                                                                                                         CZYTELNY PODPIS / RODZICA 

http://www.gokklomnice.pl/
mailto:dw_iod@onet.pl

