
 

 

 

Załącznik nr 2                                                                                        ( WYPEŁNIĆ CZYTELNIE) 

 

 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 

 

Karta zgłoszenia 
 

 

1.Nzwa twórców – organizacji 

 

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

 

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

 

2.Adres ....................................................................................................................................... 

 

3.Informuję, że zapoznałam się z Regulaminem Konkursu na Najpiękniejszą Palmę 

Wielkanocną i jestem świadom-a/-y, że: 

Administratorem moich danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie i 

jako organizator wydarzenia przetwarza dane osobowe.  

 

                                                              

                                                    ……………………………………………… 
     Data i podpis osoby zgłaszającej organizację  

 
OŚWIADCZENIE  I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  
Niniejszym oświadczam, że przystępuję do KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ 

WIELKANOCNĄ  organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie.  
Wyrażam nieodpłatnie zgodę na to aby mój wizerunek i/lub mój głos oraz moja wypowiedź (wraz z 

imieniem i nazwiskiem) w całości lub w postaci fragmentów była nagrywana, emitowana.  
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie – bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby 

egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na moją rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat, przez Gminny 

Ośrodek Kultury jak też przez wszystkich partnerów, sponsorów i współorganizatorów, którzy współpracują z 

GOK (odpłatnie lub nieodpłatnie) przez ten podmiot, mojego wizerunku przedstawionego na fotografiach 

wykonanych w czasie eliminacji, trwania koncertu w celu promocji i reklamy GOK , na wszystkich polach 

eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach prasowych, plakatach, stronach internetowych, z zastrzeżeniem, że 

wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi 

moja osobę w negatywnym świetle. 

                                
                                                                                                                                      

 

   
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych na 

potrzeby przeprowadzenia KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ   
 Oświadczam, że:  

Zostałem/-am poinformowany/-a o celu zbierania moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko- 
NAZWA, adres, telefon, adres e-mail, zostałem poinformowany/-a o administratorze danych, którym jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie ul. Wyszyńskiego 25, 37-600 Lubaczów . 
   
Świadomy/-a jestem uprawnień przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) tj. o prawie dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. 
 
                                               

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

                                                                                                  Data i podpis osoby zgłaszającej                                                                                                                                            


