
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

Karta zgłoszenia 

 

1. Imię, nazwisko i wiek uczestnika 

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

2. Adres e-mail i numer telefonu: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję zapisy Regulaminu organizacji 

Konkursu, który został opublikowany na stronie internetowej Hrubieszowskiego Domu Kultury. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hrubieszowski Dom Kultury danych osobowych 

zawartych w niniejszym formularzu do celów związanych z rekrutacją i organizacją Konkursu 

pt. „Bukiet dla mamy”. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów, tel.+48 84 696 

26 15. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-

mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 

Także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie  

pt. „Bukiet dla Mamy” 

 

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

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

2. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję zapisy Regulaminu 

organizacji Konkursu, który został opublikowany na stronie internetowej Hrubieszowskiego 

Domu Kultury. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

dziecka, zawartych w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu, do celów związanych z udziałem 

w Konkursie. Wyrażam również zgodę na podanie ww. danych  

do publicznej wiadomości. 

4. Oświadczam że przekazuję prawa autorskie do pracy wykonanej przez moje dziecko  

w ramach Konkursu, za co nie przysługuje mi żadne wynagrodzenie. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów, tel.+48 84 696 

26 15. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-

mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.  

Także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

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

  Data                                         czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                                                                 
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