
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 
 
 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………….. 
 
zamieszkały/a w…..……………………………………….………………………………………………………………… 
 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice tel. 18 35 35 695,    

e-mail: gck@gck.gorlice.pl moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

udostępnienia informacji o wynikach (również w mediach), zgodnie z przepisami Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) (Dz. 

Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1), uzyskiwanych w ramach 65 POWIATOWYCH ELIMINACJI OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie.  

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a zgody 
udzielam w pełni świadomie.  

 
………………….…………………………………… 

(data i czytelny podpis osoby uprawnionej) 

 
 

 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika  
 
 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………….. 
 
zamieszkały/a w…..……………………………………….………………………………………………………………… 
 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice tel. 18 35 35 695,    
e-mail: gck@gck.gorlice.pl (GCK) moich danych osobowych w postaci wizerunku i wypowiedzi utrwalonych jakąkolwiek 
techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) w celu 
publikacji ich w różnych formach w Internecie, na stronach internetowych GCK, portalach społecznościowych GCK, 
slajdach, prezentacjach multimedialnych, broszurach (raporty, ulotki, podręczniki, inne materiały edukacyjne), 
gablotach, witrynach, kronice oraz innych materiałach promocyjnych związanych z działalnością Gorlickiego Centrum 
Kultury, w tym podczas wydarzeń organizowanych przez GCK, jak i przy udziale GCK zgodnie z przepisami 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1), utrwalanych w ramach 65 POWIATOWYCH 
ELIMINACJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO. 
Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu, oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy 
Gorlickiego Centrum Kultury – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.  

Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moje 
dobra osobiste. 

 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz została wyrażona 

dobrowolnie.  

 
………………….…………………………………… 

(data i czytelny podpis osoby uprawnionej) 

mailto:gck@gck.gorlice.pl
mailto:gck@gck.gorlice.pl


 

 

 
Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice 
tel. 18 35 35 695, e-mail: gck@gck.gorlice.pl; Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące 
tel. 18 35 51 220, e-mail: sylwester.firszt@um.gorlice.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także 
informowania (również w mediach) o wynikach konkursu organizowanego przez Gorlickie Centrum Kultury, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia1 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Zakres 
gromadzonych danych to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail numer telefonu. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań w ramach 
projektu/konkursu, a po ich zakończeniu przez okres wskazany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. 

5. Przysługuje również Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

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

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania przepisy: 
Rozporządzenia (RODO)¹. 

 

 
 

 

 
1Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. 

L nr 119 z 4.05.2016, s. 1).  

mailto:gck@gck.gorlice.pl

