
Karta zgłoszenia uczestnika w kategorii solistycznej 

1. Konkursu Muzyki Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego 

Włoszakowice, 20-21 maja 2022 r. 

 

 

1. Imię i nazwisko _______________________________________________ 

 

2. Instrument   __________________________________________________ 

 

3. Szkoła    _____________________________________________________ 

  

4. Klasa, rok nauki gry na instrumencie    _____________________________ 

 

5. Imię i nazwisko pedagoga  _______________________________________ 

 

6. Program  I    __________________________________________________ 

 

                      II    __________________________________________________ 

 

7. Imię i nazwisko akompaniatora    __________________________________ 

 

8. Adres i telefon uczestnika      _____________________________________ 

 

   ____________________________________________________________ 

 

      ______________________________________________________________ 

 

9. Adres e-mail       ________________________________________________ 

 
 

 

 

 

     _____________________          ______________________ 

       Pieczęć i podpis szkoły             Data i podpis uczestnika 

Kartę zgłoszenia proszę wypełnić czytelnie i przesłać (można także drogą elektroniczną na e-

mail: gok@wloszakowice.pl) do dnia 30.04.2022 r. 

Złożenie podpisu przez uczestnika jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się 

z regulaminem konkursu i klauzulą informacyjną RODO (verte) 

Karta zgłoszenia uczestnika w kategorii kameralnej* 

1. Konkursu Muzyki Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego 

Włoszakowice, 20-21 maja 2022 r. 

 

 

1. Imię i nazwisko _______________________________________________ 
 

2. Instrument   __________________________________________________ 
 

3. Szkoła    _____________________________________________________ 
  
4. Klasa, rok nauki gry na instrumencie    _____________________________ 

 

5. Imię i nazwisko pedagoga  _______________________________________ 
 

6. Program   I   __________________________________________________ 

 

                      II     __________________________________________________ 

 

7. Pozostali członkowie zespołu  _____________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

8.    Adres i telefon uczestnika      ______________________________________ 
 

   ____________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________ 
 

9.    Adres e-mail       ________________________________________________ 
 

*  Dla każdego uczestnika zespołu kameralnego (duet, trio, kwartet) kartę  należy wypełnić oddzielnie 

 

 
     _____________________          ______________________ 

      Pieczęć i podpis szkoły             Data i podpis uczestnika 

Kartę zgłoszenia proszę wypełnić czytelnie i przesłać (można także drogą elektroniczną na e-

mail: gok@wloszakowice.pl) do dnia 30.04.2022 r. 

Złożenie podpisu przez uczestnika jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się 

z regulaminem konkursu i klauzulą informacyjną RODO (verte) 

 

 



 

K L A U Z U L A    I N F O R M A C Y J N A  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, 

ul. Karola Kurpińskiego 29,  64-140 Włoszakowice, NIP: 6971665283 

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operację przetwarzania danych osobowych. 

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice 

- e-mail: pawel.borowiec@wloszakowice.pl 

- telefonicznie: 65 52 52 966 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@wloszakowice.pl 

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

  a) realizacji warunków uczestnictwa w konkursie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – 

„wyrażenie zgody na przetwarzanie danych”; 

  b) wykonania ciążących na naszej Instytucji obowiązków prawnych, np. prowadzenia dokumentacji 

podatkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”. 

4. Państwa dane osobowe mogę być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator 

zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi 

informatycznej, prawnej, BHP, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane 

osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, 

organom podatkowym. 

5. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować niemożnością realizacji warunków uczestnictwa w konkursie.  

6. Posiada Pan/i prawo do: 

  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowania lub 

usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; 

  b) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania; 

  c) wniesienie sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych 

przypadkach, w tym profilowania; 

  d) przenoszenia danych osobowych; 

  e) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

  g) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu 

8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO przysługuje 

Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas uczestnictwa w konkursie oraz przez 

wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jego zakończeniu, w celu archiwizowania 

danych lub dochodzenia roszczeń. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

K L A U Z U L A    I N F O R M A C Y J N A  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, 

ul. Karola Kurpińskiego 29,  64-140 Włoszakowice, NIP: 6971665283 

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operację przetwarzania danych osobowych. 

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice 

- e-mail: pawel.borowiec@wloszakowice.pl 

- telefonicznie: 65 52 52 966 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@wloszakowice.pl 

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

  a) realizacji warunków uczestnictwa w konkursie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – 

„wyrażenie zgody na przetwarzanie danych”; 

  b) wykonania ciążących na naszej Instytucji obowiązków prawnych, np. prowadzenia dokumentacji 

podatkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”. 

4. Państwa dane osobowe mogę być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator 

zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi 

informatycznej, prawnej, BHP, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane 

osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, 

organom podatkowym. 

5. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować niemożnością realizacji warunków uczestnictwa w konkursie.  

6. Posiada Pan/i prawo do: 

  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowania lub 

usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; 

  b) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania; 

  c) wniesienie sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych 

przypadkach, w tym profilowania; 

  d) przenoszenia danych osobowych; 

  e) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

  g) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu 

8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO przysługuje 

Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas uczestnictwa w konkursie oraz przez 

wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jego zakończeniu, w celu archiwizowania 

danych lub dochodzenia roszczeń. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 


