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KARTA ZGŁOSZENIA 

DO 9. NOCNEGO TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA 
 „O Dym Białej Lokomotywy” 

24 – 25 czerwca 2022 r.  
 

 
 
1. Imię, nazwisko autora  

   

 …………..……………………………………………..….….……… 

                                                                                        

2. Telefon kontaktowy,  adres e-mail                                                                             

 

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

                                                                                                                                                                       

3. Tytuł utworu 

………………………………………………………………………… 

  

 
 

4. Informacje o autorze (miejscowość, udział w konkursach, wyróżnienia, nagrody) 
 
…............................................................................................................................................. 
 
…............................................................................................................................................. 
  
5. Oświadczam, że przedstawiony tekst jest mojego autorstwa, nie był wcześniej 

nagradzany ani publikowany i mam do niego wszelkie prawa.  
 
6. Oświadczam, że w przypadku zdobycia wyróżnienia lub nagrody, wyrażam zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie utworu w okolicznościowych publikacjach (w almanachu, 
na pocztówce, plakacie) 

 
 

 
 

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

                                            Czytelny podpis uczestnika przeglądu 
 
 
 

Po podpisaniu kartę i oświadczenie RODO należy zeskanować i przesłać pod adres: 
klubgarglogow@wp.pl 

 
 
 
 
 

mailto:m.grouz@ron.mil.pl
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9.  Nocny Turniej Jednego Wiersza 
 „O Dym Białej Lokomotywy” 

 
 

 

Imię, nazwisko wykonawcy 

 

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

 

 ZGODA 

 Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam 
zgodę na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek autora (niewłaściwe skreślić) 
zarejestrowany na potrzeby Organizatora. Publikacji wizerunku w gablotach, kronikach, stronach 
internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych Gminy Kotla. 

……………………….………………………….……………. 

Data, czytelny podpis uczestnika 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury i Sport w Kotli, ul. 
Głogowska 90, 67-240 Kotla. 

 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD): Tomasz Wadas; e – mail: iod@glogow.org 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udokumentowania udziału w 9.  Nocnym 
Turnieju Jednego Wiersza „O Dym Białej Lokomotywy” poprzez umieszczenie nagrania w serwisie 
YOUTUBE, FACEBOOK. 

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą 
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, aż 
do momentu wycofania zgody. 

 Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo 
usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania. 

 Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
również profilowaniu. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich (serwis YOUTUBE, portal 
FACEBOOK). 

 Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji 9. Nocnego Turnieju Jednego Wiersza 
„O Dym Białej Lokomotywy” 

……………………….………………………….……………. 

Data, czytelny podpis uczestnika 

 

mailto:iod@glogow.org

