
Załącznik nr 1 
Karta zgłoszenia do Gminnego Konkursu 

„Pluszowy Miś” 

Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi  
 

 
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA: 
 
1. Imię i nazwisko ………………………………… 
 
2. Adres, nr tel. ………………………………….... 
 
3. Kategoria: 
 
□ przedszkolaki i klasy „0”, 

□ uczniowie klas I - III, 

□ uczniowie klas IV - VI, 

□ uczniowie klas VII i VIII 

 
Poniższe zgody są obowiązkowe do wzięcia udziału w wydarzeniu 

□ Tak □ Nie  
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Gminnego Konkursu „Pluszowy 
Miś” organizowanego przez Dębińskie Centrum Kultury i akceptuję jego treść. 

□ Tak □ Nie  
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w 
karcie zgłoszenia przez Administratora danych. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli 
informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

□ Tak □ Nie  
Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek w/w 
uczestnika oraz jego pracy w mediach: Internecie oraz prasie. 

□ Tak □ Nie  
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy 
w związku z udziałem w Gminnym Konkursie „Pluszowy Miś”. 

 
Podpis uczestnika/  

Podpis opiekuna uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia: 

 

 
………………………………………………………………… 

 

 

Informujemy, że: 
 
1. Administratorem danych wskazanych w zgłoszeniu jest Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi.  
2. Celem zbierania danych jest realizacja Gminnego Konkursu „Pluszowy Miś”  
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich będzie 

wiązało się z brakiem możliwości udziału w konkursie organizowanym przez DCK.  
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.  
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 
 
8. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacji konkursu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
przepisach archiwalnych. 


