
 
KARTA ZGŁOSZENIA  

 

NA TURNIEJ SOŁECTW 

„Kiermas Warmiński”, Brąswałd, 1 września 2019r. 

 
 
Sołectwo 
 
........................................................................................................................... 
 
Lider zgłaszanego zespołu 
 
.......................................................................................................................... 
 
Nr telefonu do kontaktu  
 
........................................................................................................................... 
 
Imiona i nazwiska uczestników  
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
 

............................................... 
                                                                                                    podpis osoby zgłaszającej  
 
 
 
 
 



 
OŚWIADCZENIE 
 
            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Dywitach (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych t.j Dz.U. z 
2016r. poz. 922 z późn. zm. oraz  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) w celu organizacji dożynek. 
 
 

............................................... 
                                                                                                    podpis osoby zgłaszającej  

 

Zgodnie a art.13Rozporaądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016L 119/38Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury  z siedzibą: Dywity ul. 

Olsztyńska 28. 

2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego (t.j.Dz.U. z 

2018r.,poz.108) w celu realizacji wszelkich obszarów współpracy, związanych z realizacją Konkursu 

"Wieniec dożynkowy" (m.in. dokumentacja zdjęciowa, promocja w mediach, publikacje etc.). 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres 5 lat (czas realizacji +5 lat jako okres 

gwarancji i kontroli). 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

brakiem możliwości współpracy. 

 


