
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNIKA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ DOM KULTURY W BANIACH 

pn. „ Czym dla Ciebie jest planeta Ziemia?” 

 

Dane uczestnika:  

1. Imię i nazwisko …………………………….....………….....………………………………..  

2. Rok urodzenia…………………………………………………………………………….......  

3. Adres zamieszkania..…………………………..…………………………………………......  

4. Telefon kontaktowy, e-mail ………………………….………………………………………  

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU:  

Oświadczam, że: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie organizowanym przez Dom 

Kultury w Baniach, zapoznałem się z jego Regulaminem oraz akceptuję jego treść.  

Wyrażam zgodę na powiadomienie przez Organizatora Konkursu o otrzymaniu nagrody albo 

wyróżnienia na stronie internetowej Domu Kultury w Baniach oraz na facebook’u.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Baniach, ul. Skośna 7, 74-110 

Banie, reprezentowane przez Panią Katarzynę Tworek.  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest pod adresem p.witek@dkbanie.pl  

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w prawie ochrony osób fizycznych w związku z dyrektywy 

95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –RODO), art. 6 ust 1. Lit b w celu udziału w 

konkursie fotograficznym organizowanym przez Dom Kultury w Baniach.  

Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres udziału w konkursie, a po ustaniu celu 

przetwarzania danych przez okres 12 miesięcy.  

Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do 

przenoszenia danych.  

Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO)  

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do dnia 14.05.2021 r. do Domu Kultury w Baniach bądź na adres 

mailowy biuro@dkbanie.pl  

mailto:p.witek@dkbanie.pl
mailto:biuro@dkbanie.pl


Wyrażam nieodwołalną zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonych do Konkursu 

prac oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem oraz na stronach internetowych Domu Kultury w Baniach.  

 

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

Miejscowość i data                                                                    Czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej 

Ja, niżej podpisana /y ………………………………………………… jako przedstawiciel ustawowy 

nieletniego …………………………………………………..................wyrażam zgodę na jego udział 

w konkursie plastycznym pn. „Czym dla Ciebie jest planeta Ziemia?” na zasadach określonych w 

Regulaminie konkursu. 

 ……………………..………………….…………………….. 

(miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna) 


