
Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 

Oświadczenie i Zgoda Uczestnika na udział w  

                                 IV Przeglądzie Młodych Talentów Gminy Rzezawa  

                                                    w dniu 10 MAJA 2019 ROKU  

(formularz należy dołączyć w przypadku uczestnika, który osiągnął pełnoletność) 

 

Dane uczestnika IV Przeglądu Młodych Talentów Gminy Rzezawa - 10 maja 2019 r.: 

Imię i nazwisko: ……………..…………………………………………………………………………….. 

Wiek: ………………………………………………………………………………………………………. 
n 
Adres e-mail: …………………………………………………………………………..…………………… 

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………..…………………………... 

 

[    ] TAK [    ] NIE Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 
 

[    ] TAK [    ] NIE Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem IV Przeglądu Młodych 

Talentów Gminy Rzezawa zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury, 

Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie i akceptuję jego warunki. 
 

[    ] TAK [    ] NIE Wyrażam zgodę na mój udział  w IV Przeglądzie Młodych Talentów Gminy 

Rzezawa zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 

w Rzezawie. 
 

Zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z 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) 

 

[    ] TAK [    ] NIE Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

IV Przeglądu Młodych Talentów Gminy Rzezawa moich danych osobowych 
podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Przeglądu oraz 

promocji Gminy Rzezawa i  Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu. 
 

[    ] TAK [    ] NIE Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę oraz upoważniam Gminne Centrum 

Kultury, Czytelnictwa i Sportu do utrwalenia, w postaci zdjęć i filmów z 

wydarzeń zorganizowanych w ramach IV Przeglądu Młodych Talentów Gminy 

Rzezawa mojego wizerunku. 

 

Niniejsza zgoda obejmuje zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie wizerunku we 

wszelkich formach publikacji na oficjalnych stronach internetowych: Gminy 

Rzezawa, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, portalach 

informacyjnych: Bochnianin.pl, MojaBochnia.pl, CzasBocheński.pl, kbc24.pl, 

Tygodnik Bocheńsko – Brzeski, Kulturalna Bochnia, Koncertowy Tarnów  

i Okolice, portalach społecznościowych Gminy Rzezawa, Gminnego Centrum 

Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, slajdach, prezentacjach 

multimedialnych, gazetach, broszurach oraz innych materiałach promocyjnych 

związanych z działalnością Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w 

Rzezawie, w tym podczas wydarzeń organizowanych przez Gminne Centrum 

Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, jak i przy udziale Gminnego Centrum 

Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.  

 

 

 

 

 



Informacje o przetwarzaniu danych: 

    Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, 

Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie z siedzibą ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa,  

e-mail: kultura@rzezawa.pl, tel. 14 685 98 81 reprezentowane przez Dyrektora – 

Panią Renatę Prokop. 

 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e-mail: biurogckczis@rzezawa.pl, 

 tel. 14 685 98 81  

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne. 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia IV Przeglądu Młodych Talentów 

oraz realizacji wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na 

podstawie wyrażonej zgody przez podmiot danych. 

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Instrukcji 

Kancelaryjnej obowiązującej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 

w Rzezawie. 

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w 

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 

Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.  

Pan/i dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego  - Portal Facebook. 

W tym zakresie nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni 

stopień ochrony w drodze decyzji, niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone 

za pomocą standardowych klauzul  ochrony danych przyjętych przez Komisję 

Europejską poprzez Rozporządzenie 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) 

Może Pan/i uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa 

trzeciego w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu  

w Rzezawie z siedzibą ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa. 

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. 

  [    ] TAK [    ]  NIE Oświadczam, że zapoznałem/am się z Informacjami o przetwarzaniu danych  

 i akceptuję w/w Informacje. 

 

 

 

 

…………………………………………………      ………………………………………………. 
Miejscowość, data        Czytelny podpis  Uczestnika 
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