
Załącznik nr 1  
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU MUZYCZNEGO „PIOSENKA O WARCE”  

1. DANE UCZESTNIKA/ PRZEDSTAWICIELA ZESPOŁU 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES   

NR TEL.   

E-MAIL   

KATEGORIA WIEKOWA         Uczniowie szkół podstawowych  
       Kategoria OPEN 
       Kategoria SENIOR 60+  

NAZWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ (wypełniają osoby w 1 
kategorii wiekowej) 

 

  

Ja, niżej podpisany/a  oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie utworów w celach promocyjnych Warki.  

………………………………………………………….. 

Data i podpis    

2. DANE CZŁONKÓW ZESPOŁU (imię i nazwisko) 

1.  ……………………………………………………………………….  6. …………………………………………………………………………. 

2.  ……………………………………………………………………….  7. …………………………………………………………………………. 

3.  ……………………………………………………………………….  8. …………………………………………………………………………. 

4.  ……………………………………………………………………….  9. …………………………………………………………………………. 

5.  ……………………………………………………………………….  10.  ……………………………………………………………………… 

Każdy z członków zespołu musi dostarczyć formularz ze zgodami (załącznik nr 2) związanymi z przetwarzaniem danych 

osobowych.  

3. UTWORY  

UTWÓR I   

TYTUŁ: …................................................................................................................................ 

AUTOR TEKSTU: …................................................................................................................. 

KOMPOZYTOR: …................................................................................................................... 

UTWÓR II          

TYTUŁ: …................................................................................................................................ 

AUTOR TEKSTU: ….................................................................................................................. 

KOMPOZYTOR: …................................................................................................................... 

UTWÓR III         

TYTUŁ: …............................................................................................................................... 

AUTOR TEKSTU: ….................................................................................................................. 

KOMPOZYTOR: …................................................................................................................... 



Załącznik nr 2 

Do każdego zgłoszonego utworu należy dostarczyć tekst piosenki w formie papierowej i elektronicznej, podkład 

instrumentalny oraz pełne wykonanie utworu. 

ZGODY  I OŚWIADCZENIA 

  

 KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu i w zakresie niezbędnym 
do udziału w konkursie organizowanym przez Gminną Instytucję Kultury „Dworek na Długiej" zgodnie z Rozporządzeniem 
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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

…………………………………………... 

Data i podpis 

 ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
W związku z uczestnictwem konkursie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w 

publikacjach oraz wydawnictwach i w materiałach promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia.  

…………………………………………... 

Data i podpis  

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:  

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu jest Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej" 
ul. Długa 3, 05-660 Warka Tel. +48 667 22 70 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Łukasza Kalinowskiego (dane kontaktowe: adres e-mail: 
inspektor@cbi24.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu fotograficznego „Warka w obiektywie”.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez 
zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją zawodów lub konkursów dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a 
także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny 
udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.  

…………………………………………... 

Data i podpis  

* niewłaściwe skreślić.  


