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Oświadczenie  uczestnika  

Konkursu „Turniej Sołectw na wesoło” podczas Kiermasu Warmioskiego w Brąswałdzie 04.09.2022r. 

 
IMIĘ I NAZWISKO  
 

 

 
ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 

 
TELEFON KONTAKTOWY 
 

 

 

Zapoznałe(a)m się i akceptuję warunki udziału w Konkursie „Turniej Sołectw na wesoło” 

…………………………………………………………… 

data i podpis uczestnika  albo rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach (zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych  

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w celu 

organizacji Konkursu „Turniej Sołectw na wesoło” 2021 r. 

…………………………………………………………… 

data i podpis uczestnika konkursu  „Turniej Sołectw na wesoło”  albo rodzica/opiekuna prawnego 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach mojego wizerunku w formie zdjęd lub 
filmów dokumentujących lub promujących wydarzenie. 

…………………………………………………………. 

data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 

Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o tym, że: 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 
Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach z siedziba 
przy ul. Olsztyoskiej 28 w Dywitach 

2. Dane osobowe Pani /Pana i dziecka przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z konkursem i nie 
będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikad z innych przepisów 
prawa. Podstawą prawną jest zgoda, 
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3. Posiada Pan/Pani prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. 
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Niemniej jednak odwołanie zgody 
jest jednoznaczne z brakiem możliwości brania udziału w konkursie,  

4. Podanie danych osobowych GOK w Dywitach jest dobrowolne,  
5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwała wyłącznie organizatorom konkursu,  
6. Zgoda wyrażona jest do czasu jej odwołania.  
7. Przysługuje Pani/Panu możliwośd złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  
8. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych gokdywity@wp.pl 

…………………………………………………………… 

data i podpis uczestnika  albo rodzica/opiekuna prawnego 

 

Świadomy/a odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę na poddanie się wytycznym organizatora dotyczącym zasad bezpieczeostwa oraz 

przestrzegania przepisów sanitarnych; 

 jestem zdrowy/a i nie mam znamion infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 

 nie mam takich objawów chorobowych jak kaszel, duszności, podwyższona temperatura, zaburzenia smaku  

i węchu; 

 nie jestem objęty/a kwarantanną, nie zamieszkiwałem/am z osobą przebywającą na kwarantannie  

i niemiałem/am kontaktu z osobą chorą na COVID-19 w okresie ostatnich 14 dni; 

 rozumiem, że mam obowiązek zasłaniania nosa i ust z wyjątkiem okresu rozgrywania konkurencji; 

 rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeostwa ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nadal 

istnieje. 

…………………………………………………………… 

data i podpis uczestnika   albo rodzica/opiekuna prawnego 

 

Świadomy/a odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że: 

Mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Konkursie „Turniej Sołectw na wesoło” oraz, że nie istnieją żadne 

przeciwwskazania medyczne do wzięcia w niej udziału .Startuję na własną odpowiedzialnośd i jestem świadomy/a 

ryzyka związanego ze startem w turnieju.  

…………………………………………………………… 

data i podpis uczestnika  albo rodzica/opiekuna prawnego 

 

  


