
FESTIWAL PIEŚNI I PIOSENEK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH  

„NIEPODLEGŁA PIEŚNIĄ MALOWANA” 

Festiwal realizowany jest w ramach projektu  pt. „W drodze do Wolnej 

Polski” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego 

„Niepodległa”. 

 
 

-  KA RT A  ZGŁOSZE N IA  -  
 

Nazwa i adres placówki 

zgłaszającej udział w konkursie 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko wykonawcy / 

Nazwa zespołu/chóru 

 

 

 

 

 

 

Kategoria wykonawcza 

 

 
 

 

 

Kategoria wiekowa 

 
 

 

 
 

Tytuł pieśni, autor tekstu, 

kompozytor 

 

 

 

 

 

 

Wymagania techniczne  

Imię i nazwisko opiekuna, adres 

telefon kontaktowy, e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników 

 i laureatów jest Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, 

 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28, e-mail: dkkozieglowy@wp.pl, bibliotekakozieglowy@gmail.com  

tel.: (34) 314-12-68.  

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się̨ będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

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).  

2. Dane osobowe uczestników i laureatów będą̨ przetwarzane w celu organizacji 

 i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli występują̨ 

obowiązki podatkowe.  

3. Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.  

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

a) osoby pełnoletnie: 

 imię i nazwisko uczestnika konkursu,  

 nr telefonu, 

 adres i e-mail 

b) osoby niepełnoletnie: 

 imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

 imię i nazwisko rodzica/opiekuna, 

 nr telefonu rodzica/opiekuna, 

 adres rodzica/opiekuna 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą̨ poddawane profilowaniu.  

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          Miejscowość, data Podpis uczestnika konkursu  Podpis prawnego opiekuna dziecka 

     (osoba pełnoletnia) 


