
KARTA ZGŁOSZENIA 
Konkurs „Drelowski Kadr Niepodległości” 

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia 
(wiek)
Tel. kontaktowy
(w przypadku dziecka 
niepełnoletniego tel. rodzica)
Tytuł pracy

Miejsce, zdarzenie, osoba 
przedstawione na zdjęciu,
opis pracy

Oświadczenie rodziców/opiekunów autora/Zgoda na wykorzystanie pracy

Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny ………………………………………... jest autorem 
pracy, którą zgłaszam do udziału w konkursie fotograficznym „Drelowski Kadr Niepodległości”, 
posiada wszelkie prawa autorskie do niniejszej pracy oraz zgody na publikację ich wizerunku osób 
widocznych na zdjęciu. 

Wyrażam zgodę na publikowanie i prezentowanie  pracy przez Gminne Centrum Kultury w 
Drelowie.  Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i 
przedmiotowych.

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki 

………………………………………
                                                                   data i czytelny podpis rodzica/opiekuna autora pracy



Zostałem/-am poinformowany - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - dalej RODO) oraz Ustawą z

dnia 24 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1000), że:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Drelowie z siedzibą: ul. Ogrodowa 
2, 21-570 Drelów.
2) Administrator danych osobowych – Gminne Centrum Kultury w Drelowie przetwarza dane osobowe na 
podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z Art. 6 ust
1 pkt a/, b/ i c/ RODO.
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 
email:
iod@struczyk.pl.
3) Dane osobowe i wizerunek przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „Drelowski Kadr 
Niepodległości”.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3), a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są 
nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), a także do żądania 
ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
I. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
II. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
III. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
IV. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
V. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO i/ lub Ustawy.3) 
posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich poprawiania.

........................................................................................................
Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna

* Zgoda obejmuje prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku na wszystkich znanych polach 
eksploatacji, w tym: zwielokrotnianie, w tym techniką drukarską (w szczególności w formie książkowej w 
oprawie miękkiej i twardej, jak również periodyku),reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w tym w sieciach teleinformatycznych m.in. Internet.


