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Karta zgłoszenia 

VII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 

Kościół pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej 

19 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 

 

Nazwa zespołu:………………………………………………………………………………………..……… 

Imię i nazwisko kierownika:…………………………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe:…………………………………………………………………………………...………. 

Planowana liczba uczestników:…………………………..w tym dzieci ……..……………….. 

Przewidywany czas występu:………………………………………………………………………… 

……………………………………….. 
 

Podpis kierownika zespołu/ osoby 
zgłaszającej 

 
 

Zgłoszenia należy przesłać do 02 stycznia 2020 r.  

 na adres jol.zac28a@gmail.com  

tel. 664 134 728 - Jolanta Żaczek 

Informacja: 

1. Zgłaszający zobowiązany jest dostarczyć w raz z kartą zgłoszeniową załączniki 1 i 2. 

Załącznik 1 -osoby dorosłe,  załącznik 2 - dzieci/ młodzież.  

2. Uczestnicy przygotowują 2 lub 3 utwory max. 2 zwrotki każdy utwór. 

3. Po zakończeniu Przeglądu wszystkich uczestników zapraszamy na spotkanie w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, Kamionki 63 
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Złącznik 1 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku w 

związku z moim udziałem w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, w celach  informacji, promocji i 

popularyzacji działalności kulturalnej Gminy Łączna  i Koła Gospodyń Wiejskich w Łącznej 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) przez publikowanie na stronie 

internetowej Urzędu i ogólnodostępnych środkach masowego przekazu. 

Zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania.  

 

                                                                                         

_____________________________ 

                                                                                                                                               (czytelny podpis, data) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łączna z siedzibą: 

Kamionki 60, 26-140 Łączna, e-mail: urzad@laczna.pl, tel. (41) 254 89 60, 

reprezentowana przez Wójta 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane ww. celu organizacji Przeglądu Kolęd i Pastorałek 

oraz  promowania osiągnięć uczestników, a także organizowanych przez Gminę i 

Koło Gospodyń Wiejskich wydarzeń. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą  być 

publikowane w Internecie, w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu, w 

kronice Koła i na tablicach ściennych w siedzibie Koła. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

mailto:urzad@laczna.pl
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c. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu,                 w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

                                                                         

                                                                                             ___________________________  

                                                                                                                                                                                      (podpis) 
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Załącznik 2 

DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW W/S UDZIAŁU                      

w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w 

Łącznej 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na udział  mojego dziecka  w Przeglądzie Kolęd 

i Pastorałek organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łącznej w 

Świetlica Wiejska Łączna 115, 26-140 Łączna. W przypadku jakichkolwiek 

przeciwskazań mogących mieć wpływ na uczestnictwo w Konkursie, 

natychmiast poinformuję szkołę. 

 

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

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna*              

   * niepotrzebne skreślić  

 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

                                    Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, mojego dziecka 

………………………………………………. zarejestrowanego podczas Przeglądu Kolęd i 

Pastorałek, na stronie internetowej  Urzędu Gminy Łączna, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.    

 

…………………………………………... 

                                                                                                (data, podpis) 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  

s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych osobowych jest Gmina Łączna z siedzibą: Kamionki 60, 26-140 

Łączna, e-mail: urzad@laczna.pl, tel. (41) 254 89 60, reprezentowana przez Wójta 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz  

promowania osiągnięć uczestników, a także organizowanych przez Gminę i Koło Gospodyń 

Wiejskich wydarzeń.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, 

której dane dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   

6. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej (nieograniczony krąg 

odbiorców).  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć 

artystycznych znajduje podstawę w zgodzie rodzica lub opiekuna prawnego osoby, której 

dane dotyczą. Niemniej osoba, której dziecka dane dotyczą nie jest zobowiązana do 

wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.  

 

 

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

                                                                                                 podpis          
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