
KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs pt. „Moja Teatralna Interpretacja” 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika 

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

 

2. Nazwa szkoły (placówki) adres z kodem i telefonem, e-mail 

 

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

 

3. Kategoria wiekowa (I kat.- klasy przedszkolne i klasy „0”,  II kat. – klasy I- III, III kat. 

Klasy IV - VIII) 

 

4. Wiek uczestnika, klasa 

 

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

 

 

5. Adres i tel., e-mail uczestnika 

 

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

 

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

 

6. Tytuł utworu, autor 

 

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

 

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

 

 

Podpis uczestnika (opiekuna) 

 

………………………………………………………………….. 

 

  



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 

2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w 

Piotrowicach, Piotrowice 94A, 23-107 Strzyżewice, tel. 81 56-28-074 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach 

możliwy jest pod adresem email iod@pcat.pl 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i 

oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres trwania sezonu artystycznego 2019/2020, a po 

jego zakooczeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w 

odrębnych przepisach. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może 

nie byd możliwe wzięcie udziału w działaniach oraz zajęciach prowadzonych przez Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Strzyżewice w Piotrowicach. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

o moich w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu oraz adresu e-mail 

o mojego dziecka w zakresie wizerunku, imienia oraz nazwiska, wieku, miejscowości 

zamieszkania, a także numeru telefonu 

 Wyrażam zgodę na prezentację pracy konkursowej w różnej formie i zakresie przez Centrum Kultury I 

Promocji w Piotrowicach, m.in. podczas organizowanych przez CKiP wydarzeo 

 Zapoznałem się z regulaminem konkursu. 

  

 Podpis uczestnika (opiekuna) 

  

 ………………………………………………………………….. 

  


