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RODO / ZGODY 

Centrum Kultury Raszyn reprezentowane przez Dyrektora, jako Administratora danych, przetwarza dane 

osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POLSKIEJ PIEŚNI 

NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ wyłącznie w celu jego przeprowadzenia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże 

udział w konkursie bez nich nie jest możliwy. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem 

szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami 

prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom w myśl  Art. 7 

ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych i są chronione przed nieuprawnionym 

dostępem do nich osób trzecich. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora 

danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być 

publikowane na stronach www CKR lub przekazywane mediom. Dane osobowe osób biorących udział w 

wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w zakresie ich 

imienia, nazwiska, wizerunku, wieku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, mogą być publikowane na 

stronach www Administratora danych lub przekazane mediom. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo 

wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania.  

 
     Ja, niżej podpisana/ny, wyrażam zgodę na udział dziecka ………………………………………………………………..  

 imię i nazwisko             

w VI Międzyszkolnym Konkursie Polskiej Pieśni Niepodległościowej. 

     Ja, niżej podpisana/ny, oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa 

w VI MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE POLSKIEJ PIEŚNI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ, organizowanym 

przez Centrum Kultury Raszyn i akceptuję warunki Regulaminu.  

 Oświadczam, że dane osobowe, zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym, w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 922, z późn. zm.), zostały 

podane dobrowolnie. Wiem, iż mam prawo do ich wglądu, poprawiania i uzupełniania. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku swojego / mojego dziecka* (tj. imienia, 

nazwiska, wieku oraz zdjęcia lub nagrania video z przesłuchań i koncertu finałowego) w celach 

informacyjnych i promocyjnych, związanych z działalnością statutową Centrum Kultury Raszyn. 

 
 ………………………………………………………….. 

 (Data i czytelny podpis uczestnika / rodzica / opiekuna)* 

* niepotrzebne skreślić 


