
 

        prawa; do danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające        

       dane w imieniu CKiS np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi  

       informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych  

       przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące   

       działalność pocztową lub kurierską;  

6. W przypadku zakwalifikowania uczestnika konkursu do kolejnego etapu, dane 

osobowe będą przekazane organizatorom przesłuchań powiatowych, 

rejonowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich. tj. Towarzystwu  Kultury 

Teatralnej z siedzibą w Warszawie; podmiotom uprawnionym do ich  

przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów  

podpisanych z Administratorem, przetwarzających dane osobowe na jego     

polecenie.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji w/w 
celów. 

8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiadają Państwo prawo do 
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo złożenia sprzeciwu oraz 
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

9. Mają Państwo prawo wnieś skargę w związku z przetwarzaniem przez nas 
Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 
niezbędne do wzięcia udziału w etapie gminnym konkursu recytatorskiego 
OKR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
           KARTA ZGŁOSZENIA 
                 

                 GMINNYCH ELIMINACJI 64. OGÓLNOPOLSKIEGO                 

                 KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

                 DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „MAŁY OKR 2019” 

1. Imię i nazwisko dziecka/dzieci (wiek dziecka): 
 

         ................................................................................................................. 
 
     2. Nazwa placówki wraz z adres i telefon placówki delegującej:  
 
        ................................................................................................................. 
     3. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:  
 
     ................................................................................................................. 

 
    ……………………......................              ……………………………… 
          Pieczątka instytucji delegującej, data           Podpis nauczyciela/ opiekuna  

 
 

 
 
 
 

 



PROSZĘ WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE STRONY 
 

Oświadczenie 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................  
w gminnych eliminacjach 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego  
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję z regulamin konkursu.  
 

.........................................................  
                                                                                data/ podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie  danych 
osobowych mojego dziecka/podopiecznego zawartych w karcie zgłoszenia w celu 
związanym z uczestnictwem w gminnych eliminacjach 64. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego, 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).  
 

.........................................................  
                                                                                 data/ podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 
 
Wyrażam zgodę na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne wykorzystanie przez Centrum 
Kultury i Sportu w Skawinie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego zarejestrowanego 
podczas przygotowań oraz w trakcie gminnych eliminacji 64. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego w celu promocji i budowy pozytywnego wizerunku Centrum Kultury i 
Sportu w Skawinie. 
 
   

.........................................................  
                                                                                data/ podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników eliminacji 

gminnych 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz ich instruktorów 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, 

informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie  

reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 

Skawina. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Pani Aneta Jaskuła - e-mail: 

iodo@ckis.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie  ul. 

Żwirki i Wigury 11,  32-050 Skawina. 

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika eliminacji gminnych 

konkursu recytatorskiego podane w karcie zgłoszenia tj. imię i nazwisko, adres e-

mail, telefon kontaktowy, wizerunek (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). 

Administrator będzie przetwarzał również dane osobowe instruktora uczestnika, 

tj. imię i nazwisko – na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej na karcie 

zgłoszenia. 

4. Dane  osobowe przetwarzane będą przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie - 

organizatora etapu gminnego: 

a) w celu organizacji i przeprowadzenia eliminacji gminnych 64. OKR, w tym 

wyłonienia zwycięzców, wydania dyplomów, przyznania i realizacji 

nagród, umieszczenia listy laureatów na stronie konkursu oraz w mediach 

– na podstawie dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit. C RODO; 

b) w celach rozliczeniowo-księgowym oraz archiwizacyjnym, gdyż jest to 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze - na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. C RODO; 

c) w celu dokumentacji i promocji konkursu – na podstawie dobrowolnej 

odrębnej zgody na przetwarzanie wizerunku 

d) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. C RODO; 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do 

przetwarzania danych osobowych, jurorzy eliminacji gminnych 64. OKR, podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie stosownych przepisów  

mailto:iodo@ckis.pl

