
Załącznik nr 1. 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

(prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

 

Imi ę i nazwisko autora:  

................................................................................................................................................... 

 

Wiek:  ........................................................ 

 

Adres zamieszkania: 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy:  

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2. 

* Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
udziału w konkursie plastycznym 

„Kartka świąteczna – Wielkanoc 2020” 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie  w celu udziału w konkursie „Kartka świąteczna – 
Wielkanoc 2020” oraz upublicznienia tych danych w razie wygranej lub w razie zdobycia 
nagród w konkursach przeprowadzanych podczas w/w wydarzenia na stronie internetowej 
http://www.gokis.boleslawiec.org/, a w szczególności wyrażam zgodę na opublikowanie 
imienia i nazwiska w mediach powszechnych i społecznościowych oraz stronach internetowych 
organizatorów wydarzenia w przypadku wytypowania mojej osoby jako laureata. Dane podaję 
dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do danych oraz do ich poprawiania. Zostałem 
poinformowany o przysługujących mi prawach. Niniejszym oświadczam, że podane przeze 
mnie dane są zgodne z prawdą. 
Art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 
 

Czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 

* Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka na 
przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie plastycznym  

„Kartka świąteczna – Wielkanoc 2020” 
 

 
Działając w imieniu małoletniego 
…………………………………………………………wyrażam zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie 
w celu jego udziału w konkursie „Kartka świąteczna – Wielkanoc 2020” oraz upublicznienia 
tych danych w razie jego wygranej lub w razie zdobycia nagród w konkursach 
przeprowadzanych podczas w/w wydarzenia na stronie internetowej 
http://www.zgokis.boleslawiec.org/, a w szczególności wyrażam zgodę na opublikowanie 
imienia i nazwiska dziecka w mediach powszechnych i społecznościowych oraz stronach 
internetowych organizatorów wydarzenia w przypadku wytypowania go jako laureata. Dane 
podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do danych oraz do ich poprawiania. Zostałem 
poinformowany o przysługujących mi prawach. Niniejszym oświadczam, że podane przeze 
mnie dane są zgodne z prawdą. 
Art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
 
 
                                                                                                                 Czytelny podpis 
 


