
II OLKUSKI 
 KONKURS TANECZNY 

 

dla dzieci ze szkół podstawowych, klasy I – III oraz oddziałów 
przedszkolnych. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 
1. Nazwa duetu, zespołu, lub imię i nazwisko solisty: 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Kategoria (prosimy zaznaczyć): 
- kategoria wiekowa 3 – 4 lata 
- kategoria wiekowa 5 – 6 lat 
- klasy I - III 
 
3.Repertuar (nazwa choreografii i czas trwania)…………………………………………….. ……………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.Placówka patronująca (adres, telefon) …........................................................................................................... 
  
   Adres e-mail....................................................................................................................................................... 
   
   Imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy…………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Zespół liczy: ......................... osób. 
 
Oświadczam, że treść regulaminu KONKURSU TANECZNEGO dla dzieci ze szkół podstawowych oraz 
oddziałów przedszkolnych jest mi znana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 
konkursu, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prezentacji, utrwalonych na 
nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 zm.) + prawo autorskie ustawą z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) 
 
 
………………………………          ……………………………. 
Kierownik (opiekun zespołu)          Miejscowość, data 
 



 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 uczestnika konkursu  
 
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu.  
 
 
……………………………...        ……..…………………..  

Imię i nazwisko          data i podpis  
 
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby konkursu oraz w celach 
informacyjnych.  
 
 
……………………………...        ……..…………………..  

Imię i nazwisko          data i podpis  
 
 

Klauzula informacyjna  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 − 2 rozporządzenia 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z siedzibą przy ul. Francesco 

Nullo 29, 32-300 Olkusz. 

2. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który jest do Państwa 

dyspozycji w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Z Inspektorem 

Danych Osobowych możecie się Państwo skontaktować mailowo pod adresem iodo@mok.olkusz.pl  

3. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

4. Przekazane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.  

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa.  

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 


