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Konkurs ,,Kolędować każdy może...” – konkurs na wykonanie kolędy, pastorałki lub utworu 

świątecznego. 
 
 
 

Imię i nazwisko Uczestnika: 
 

............................................................................................................................... 
 

Wiek 
 

............................................................................................................................... 
 
Informacje kontaktowe (telefon, adres mail) 
 
............................................................................................................................... 

 
 
 

Rozumiem i w pełni akceptuję Regulamin Konkursu. Oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz zrzekam się majątkowych praw autorskich do zgłoszonego 

do konkursu dzieła. 
 

Ponadto przystępując do projektu wyrażam zgodę na: 

- przetwarzanie, używanie, wykorzystanie i udostępnianie osobom trzecim pracy, 

- wykorzystanie dzieła w całości lub jego fragmentach, 
 
 
 
 

 
...................................................... 

Podpis uczestnika 
 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie 
 
 

............................................................................................................................... 
 

(podpis rodzica) 



Informacja o ochronie danych osobowych 
 

 
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 (dalej 

RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna i Centrum 

Kultury w Kaźmierzu z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 15, 64-530 Kaźmierz. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem email ado.bib@kazmierz.pl lub telefonicznie 

612918072 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy 

zlecenia (w tym m.in. realizacji zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeń 

finansowych i podatkowych, 

ubezpieczeń społecznych) na podstawie art. 6 ust. 1 i lit. b RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do 

podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) , art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego 

na administratorze). 

4. W niektórych sytuacjach Biblioteka ma prawo przekazywać Państwa dane dalej, 

w celu wykonania zadań Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu. 

Biblioteka może przekazywać Państwa dane w szczególności następującym 

odbiorcom: 

- osobom upoważnionym przez Bibliotekę – pracownikom i współpracownikom, którzy 

muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, 

- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, 

- innym odbiorcom danych, np. bankom, urzędom skarbowym, ZUS 

5. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, 

będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z 

obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mają 

Państwo prawo zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. 

Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jesteście 

Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości zawarcia z Państwem umowy. 

mailto:ado.bib@kazmierz.pl

