
Karta zgłoszenia „Oceany” 2019 
 

• Imię i nazwisko uczestnika 

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

• Proszę zaznaczyć 
 kategoria I 12 -15 lat (roczniki 2004 – 2007) 

 kategoria II 16 - 24 lat (roczniki 1995 – 2003) 

 

• Rok urodzenia uczestnika ………………………………………………………… 

• Tytuł piosenki ………………………………………………………………………..                                                                                            

• Nazwa instytucji lub miejscowość (szkoła/ośrodek kultury, adres, telefon, e-mail) 

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..… 

• Imię i nazwisko opiekuna prawnego 

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

• Telefon kontaktowy ………………………………………………………………... 

• Rodzaj akompaniamentu (CD, pendrive, fortepian, inny – proszę podać) 

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

• Imię i nazwisko akompaniatora/ów 

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

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem XIV Ogólnopolskiego Konkursu 

na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 
 

Podpis opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika 

 

………………………………………………………………… 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla uczestników XIV 

Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej 

„Oceany” 2019 

Na podstawie art. 13 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 (zwanego dalej 

RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i 

nazwisko uczestnika, wizerunek mojego dziecka/moich*, w celu prawidłowej 

realizacji XIV Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki 

Osieckiej „Oceany” 2019. Cel przetwarzania: strona internetowa, portale 

społecznościowe, dokumentacja z organizacji konkursów i zawodów - realizacja 

wymogów własnych oraz ustawowych. 

 

Zgodnie z RODO informujemy, że:  

• Administratorem Pani/Pana danych jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. 

Agnieszki Osieckiej z siedzibą ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin 

• W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych poprzez e-mail: ok@niemodlin.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora 

• Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi celami 

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres korzystania z usług Ośrodka 

Kultury w Niemodlinie lub odwołania zgody na przetwarzanie danych 

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny 

• Dane podaję dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne 

 

 

   

 …………………………………………………………………………… 
                 (data, czytelny podpis - imię i nazwisko opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej*) 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

mailto:ok@niemodlin.pl

