
KARTA UCZESTNIKA
XXXIV REGIONALNE SPOTKANIA RECYTATORSKIE „WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA”

dla dzieci i młodzieży – przedszkoli i uczniów szkół podstawowych Poręba 2023 – etap gminny
Po zapoznaniu się z regulaminem XXXIV Regionalnych Spotkań Recytatorskich, zgłaszam udział w konkursie:

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

2. Nazwa przedszkola lub szkoły lub nazwa instytucji delegującej:……………………………………………………………………….

3. Miejscowość…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4. Kategoria wiekowa(1): 0- przedszkole, I. klasy 1-3 SP II. klasy 4-6 SP III. klasy 7-8 SP
5. Prezentowany repertuar:(2)

1. ..........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA (3)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
celów zgodnych z regulaminem XXXIV Regionalnych Spotkań Recytatorskich „Wrażliwość na słowa” przez Miejski Ośrodek Kultury w 
Porębie.

.....................                                               ……………………………………………………..
      Data                                                                   Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

(1) wybraną odpowiedź proszę podkreślić
(2) proszę podać tytuł i autora utworu
(3) Zgoda wymagana, aby uczestnik mógł wziąć udział w konkursie

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA (4)
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Porębie, ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba  do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż 
fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas eliminacji gminnych XXXIV Regionalnych Spotkań Recytatorskich „Wrażliwość na słowa”, 
mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie (www.mokporeba.pl, www.mbpporeba.pl, 
Facebook: MOK MBP POREBA oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.)

.....................                                                   ……………………………………………………..
           Data                                                           Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego: .........................................................

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KONKURSU DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ LUB POPRZEZ SMS
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących organizacji Konkursu przez Miejski Ośrodek Kultury w Porębie, ul . Mickiewicza 2 42-
480 Poręba drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. 2017 poz. 1219).

.....................                                                   ……………………………………………………..
           Data                                                           Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

(4) Zgoda opcjonalna (Jeśli rodzic/opiekun prawny nie wyrazi zgody, dziecko może wziąć udział w konkursie)

http://www.mokporeba.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane 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 (zwanym dalej RODO). Niniejszym informujemy,
że dane osobowe będą przetwarzane w niżej opisany sposób:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Porębie, ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba, e-mail:
biuro@mokporeba.pl tel. 32 67 71 073.

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail:iodo@mokporeba.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
wskazany w pkt 1.

3.  Dane  osobowe  są  przetwarzane  przez  administratora  w  celu  przeprowadzenia  i  realizacji  konkursu  oraz  w  celach
promocji Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub może
odbywać się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a i e RODO).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez
okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również
prawo  do  ograniczenia ich  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  i  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, a w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych prawo do jej wycofania.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg umożliwiający uczestnictwo w konkursie.

9.  W  przypadku  uznania,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  RODO,  przysługuje  Pani/Panu  prawo
wniesienia skargi  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

mailto:biuro@mokporeba.pl

