
  
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do udziału w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie pt.  

"ŚPIEWANIE W RÓŻANIE V" 

 

Imię i Nazwisko: ....................................................................................................., Płeć: ................................. . 
 
Data i miejsce urodzenia: ...................................................................................., Wiek: ............................... . 

Adres korespondencyjny (ulica, miejscowość, kod): .................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... . 

Adres e-mail: ........................................................................................................................................................ . 

Nr tel. ...................................................................................................................................................................... . 

Piosenka/Utwór zgłoszony do konkursu:  

Tytuł: ........................................................................................................, Czas trwania: ................................... . 

Autorzy - Muzyka: ........................................................................., Słowa: ....................................................... . 

Format zapisu utworu konkursowego: ............................................................................................................... . 

Kilka zdań o uczestniku: ..................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu konkursu i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na  
wykorzystanie mojego wizerunku oraz przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji celów statutowych GOUK w 
Różanie, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z 
późn. zm.).  

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

       (miejscowość, data)                                            (podpis uczestnika)                 (podpis rodzica/opiekuna)* 

* - w przypadku, gdy uczestnik nie ukończył 18 lat. 
 
 



 

Klauzula informacyjna RODO 

     

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)  
informujmy, że: 

1) Administratorem danych osobowych w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie jest Dyrektor – Sebastian Olszewik  
z siedzibą 06-230 Różan, ul. Mickiewicza 5. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się 
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 29 7669 042 lub 
adresem e-mail: biuro@gouk.pl 
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO, tj., przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy; 
4. Dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  innym  uprawnionym  podmiotom,  na podstawie 
przepisów   prawa,   a  także  na  rzecz  podmiotów,  z  którymi  administrator  zawarł  umowę 
powierzenia  przetwarzania  danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. 
kancelarią   prawną,   dostawcą  oprogramowania,  zewnętrznym  audytorem,  zleceniobiorcą 
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej; 
6. Mają  Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
2) Przysługuje   Państwu   prawo   dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania  lub 
ograniczenia  przetwarzania,  a także  prawo  do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
3) Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  do  zawarcia umowy. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 
4) Administrator  nie  podejmuje  decyzji  w  sposób  zautomatyzowany  w  oparciu o Państwa 
dane osobowe. 

Została mi przekazana klauzula informacyjna w związku z RODO.  
Różan, dnia…………………………. 

Podpis………………………………. 

 


