
KARTA ZGŁOSZENIA 

DO   XXVII FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ W GOWOROWIE 27.04.2023 

 

 

 

 

 

1.  Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu: 

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

2. Nazwa instytucji delegującej, adres, kontakt: 

    ………………………………………………………………………………. 

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

3. Kategoria  solista  (prawidłową podkreślić):   

• kl. 0-III 

• kl. IV-VIII 

• młodzież ze szkół ponadpodstawowych, dorośli 

• Senior 

4. Kategoria zespól, chór, schola, (prawidłową podkreślić):  

• kl. 0-III 

• kl.IV-VIII 

• młodzież ze szkół ponadpodstawowych, dorośli  

• Seniorzy  

                                           (ilość osób  ....................) 

5. Imię, nazwisko i telefon do opiekuna: 

………………………………………………………………………… 

6. Tytuł utworu: 

 ………………………………………………………………………… 

            

7. Informacja o wykonawcy  

…………………………………………………………………………. 

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

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

8. Wymagania techniczne:  

…………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

                                        …………..…………………………. 
                                                                          data, podpis/ pieczęć instytucji 



 

Klauzula RODO 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Zespołów jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie reprezentowany 

przez Dyrektora z siedzibą w Goworowie, pod adresem: ul. Szkolna 16a,07-440 Goworowo, tel. 29 7615246, e-mail: 

goksirgoworowo@op.pl 

2. W Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pani 

Magdalena Topa z którą można się skontaktować pod adresem e-mail:  iodgoksirgoworowo@gmail.com 

3. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie informuje, że dane osobowe podawane w związku z udziałem w 

Festiwalu Piosenki Religijnej przetwarzane są w celu udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzcy w tym przekazania nagród. 

4. W przypadku przetwarzania w celu określonym w ust. 3 pkt podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 

udziału i otrzymania nagrody. 

c) Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych: imiona i nazwiska solistów, nazwa zespołu, składu 

zespołu, informacje o zespole, telefon kontaktowy, podpis, wizerunek. 

d) Dane mogą być publikowane i udostępniane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Goworowie, w mediach (również społecznościowych) oraz w materiałach promujących działalność Organizatora. 

 5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody, a po jej wycofaniu dla celów i przez czas oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. 

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Państwa dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

                                              Data i podpis uczestnika/bądź opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej 

 

mailto:iodgoksirgoworowo@gmail.com

