
(Cz. I – wypełniają wszyscy uczestnicy)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Festiwalu Języka Polskiego „Polszczyzna - swojszczyzna” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko uczestnika: ………………...…………………………………………...

Data urodzenia: …...…………………………………………………………...................

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….. 

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

Numer telefonu: ………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ……………………………………………………

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, a w razie ich zmiany w trakcie trwania festiwalu, 
niezwłocznie poinformuję o treści zmiany Organizatora Festiwalu.

 …………………………….. ……………………………... 
Miejscowość i data Podpis uczestnika / opiekuna prawnego

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Festiwalu i w pełni akceptuję jego treść.

 ……………………………..  ……………………………... 
Miejscowość i data Podpis uczestnika / opiekuna prawnego



(Cz. II – wypełniają opiekunowie prawni w przypadku niepełnoletniego uczestnika)

Zgoda na udział niepełnoletniego dziecka w Festiwalu

Wypełnia Rodzic/Opiekun prawny dziecka

 Oświadczenie 

Ja, …………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego)

 ............................................................................................................................................... 
(numer kontaktowy) 

Oświadczam, że jestem Rodzicem/Opiekunem prawnym

 ……………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko dziecka) 

Zapoznałam/em się z treścią oraz akceptuję Regulamin Festiwalu Języka Polskiego „Polszczyzna -
swojszczyzna” i wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego dziecka w w/w festiwalu.
 

 ……………………………..  ……………………………... 
         Miejscowość i data     Podpis opiekuna prawnego



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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
(Dz.  Urz.  UE  L  z  2016  r.  Nr  119,  s.1),  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych/danych osobowych mojego dziecka* podanych w powyższym formularzu zgłoszeniowym,
w celu uczestnictwa w Festiwalu Języka Polskiego „Polszczyzna – swojszczyzna”, organizowanego
przez  Stowarzyszenie  Promocji  i  Rozwoju  Gminy Zakliczyn  „Klucz”  oraz  Zakliczyńskie  Centrum
Kultury.

................................... ....................................
Miejscowość i data Podpis uczestnika/opiekuna prawnego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku
mojego dziecka,  utrwalonego w postaci  zdjęć i  nagrań wideo podczas Festiwalu Języka Polskiego
„Polszczyzna – swojszczyzna”, poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych oraz w portalach
społecznościowych administrowanych przez Stowarzyszenie Promocji  i  Rozwoju Gminy Zakliczyn
„Klucz” oraz Zakliczyńskie Centrum Kultury, w celach promocji działalności organizatorów.

................................... ....................................
Miejscowość i data Podpis uczestnika/opiekuna prawnego



INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – dalej „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorami  danych  osobowych  są  Stowarzyszenie  Promocji  i  Rozwoju  Gminy  Zakliczyn  „Klucz”  oraz
Zakliczyńskie Centrum Kultury, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn.

2. W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  można  skontaktować  się  z  powołanym  przez
Zakliczyńskie Centrum Kultury Inspektorem Ochrony Danych (IOD).  Dane kontaktowe IOD: Paweł  Maliszewski,
iod@perfectinfo.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celach:

- umożliwienia  uczestnictwa  w  Festiwalu  Języka  Polskiego  „Polszczyzna  –  swojszczyzna”  oraz  ogłoszenia
wyników, na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- utrwalenia wizerunku uczestników oraz umieszczenia go na stronach internetowych i portalach społecznościowych
administrowanych przez organizatorów, na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit.
A RODO).

- rozliczenia  organizowanego  festiwalu  jako  obowiązek  prawny  ciążący  na  Administratorze  (art.  6  ust.  1  lit.
C RODO), wynikający m. in. z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się festiwal. 

5. Odbiorcami  danych osobowych mogą być  podmioty  świadczące  dla  Administratora  usługi  informatyczne,  prawne
i doradcze  na  podstawie  stosownych  umów  oraz  podmioty  upoważnione  do  ich  otrzymania  na  podstawie
obowiązujących  przepisów  prawa  np.  sądy  i  organy  państwowe.  Odbiorcami  będą  także  osoby,  które  obejrzą
udostępnione zdjęcia i nagrania wideo z przebiegu konkursu.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

- przenoszenia  danych  osobowych,  tj.  do  otrzymania  od  Administratora  informacji  o przetwarzanych  danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody;

- cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi uczestnictwo w konkursie.
Odmowa  udzielenia  zgody  na  wykorzystanie  wizerunku  uniemożliwi  organizatorom udostępnianie  zdjęć  i  nagrań
wideo, przedstawiających wizerunek uczestnika.

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. 

10. Administratorzy pozyskują dane osobowe bezpośrednio od uczestników, a w przypadku uczestników niepełnoletnich –
od ich rodziców/opiekunów prawnych.


