
Załącznik nr 1 
 

KARTA UCZESTNIKA/KARTA UCZESTNICTWA DZIECKA 
 
Godło …………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Autora  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia Autora  ……………………….. 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………. 

Numer telefonu  ……………………………………………………………. 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
 

1. Oświadczam, że podane poniżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 
dziecka*………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cekcynie z siedzibą w Cekcynie, ul. Szkolna 2 zarejestrowaną  
w Księdze Rejestrowej  Instytucji Kultury Gminy Cekcyn pod numerem RGiZ.0007.1.2012, (administrator 
danych osobowych) 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cekcynie z siedzibą w Cekcynie,  
w celu realizacji XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o „Cisową gałązkę” im. L. Wyczółkowskiego. 

3. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, oraz mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a także 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych: Beata Modzińska, email: iodocekcyn@wp.pl 
 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zapisy. 

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

       (data i czytelny podpis) 
 

 
Ja niżej podpisany/a………………………………………………….…………..……………………………………………………….………..,  
na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku moje-
go/wizerunku mojego dziecka*, jako uczestnika konkursu utrwalonego w postaci zdjęć, filmów, itp. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  
i przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego/wizerunku mojego 
dziecka* na potrzeby wskazane w oświadczeniu.  
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a zgody 
udzielam w pełni świadomie.            

……………..………………..…….............………………… 
                                                                                                                      (data i czytelny podpis) 
* właściwe podkreślić  

mailto:iodocekcyn@wp.pl

