
 

 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

„Wiosenny kapelusz” 

 

DANE AUTORA PRACY: 

Imię i 

nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………... 

Wiek uczestnika:…………………………………………………………………………………………………... 

Kategoria wiekowa: (zaznaczyć  ✓) 

□ Przedszkolaki 

□ Szkoła podstawowa: kl. I-III 

□ Szkoła podstawowa: kl. IV-VI 

□ Szkoła podstawowa: kl. VII-VIII 

□ Szkoła ponadpodstawowa 

 

Telefon/ e-mail:……………………………………………………………………………………………………. 

 

PRACA KONKURSOWA: 

Tytuł………………………………………………………………………………………………………………… 

Technika……………………………………………………………………………………………………………. 

 

OPIEKUN LUB OSOBA KONTAKTOWA (opcjonalnie) 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:……………………………………………………  e-mail:……………………………………………… 

 

PLACÓWKA (jeśli uczestnika zgłasza szkoła lub inna placówka) 
Nazwa……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:……………………………………………………  e-mail:……………………………………………… 

 
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Środzie Śląskiej reprezentowany przez Dyrektora 

z siedzibą w Środzie Śląskiej Plac Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, adres poczty e-mail: dk@srodaslaska.pl  
2. W Domu Kultury w Środzie Śląskiej został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski ma 

Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel.: 693 337 954 lub listownie 
na adres wskazany w pkt. 1 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana oraz uczestnika danych osobowych stanowić będą: 
a. dane osobowe uczestnika oraz opiekuna prawnego podane w karcie zgłoszenia przetwarzane będą na podstawie 

wcześniej udzielonej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji konkursu oraz realizacji 
statutowych działań Administratora, 

b. dane osobowe w zakresie wizerunku Pani/Pana oraz uczestnika na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. z 2020r., poz. 288 ze zm.). 

4. Z pełną treścią informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych , można zapoznać się na stronie 
internetowej Administratora pod wskazanym adresem https://dksrodaslaska.pl/polityka-prywatnosci/  
 

 

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

(data i czytelny podpis uczestnika/opiekuna konkursu) 
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