
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 pn. ,,Najładniejszy stroik Wielkanocny ” 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

DO KONKURSU 

 „NAJŁADNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY” 

 

Nazwa KGW 

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu  

 

Adres korespondencyjny: 

 

Numer telefonu do kontaktu 

 

 

e-mail do kontaktu:  

 

 

 

 

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

         (miejscowość, data)                           (podpis ) 

 

  

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE  

 

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

(imię i nazwisko przedstawiciela  KGW) 

 

 

• Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję treść REGULAMINU DO KONKURSU 

,,NAJŁADNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY”  organizowanego przez Miejsko-Gminne 

Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku. 

• Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do 

wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku 

uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach 

promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018r. 

(Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 

 

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

    (miejscowość i data )                                                                      ( czytelny podpis) 

 

Klauzura informacyjna 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym” iż : 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym 

Brzesku, z siedzibą w miejscowości Nowe Brzesko – ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko, mgckip@nowe-

brzesko.pl. 

Administratora reprezentuje p. Anna Maj - Skowrońska. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Miejsko - Gminne 

Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko lub poprzez email 

mgckip@nowe-brzesko.pl. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Miejsko - 

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko lub pod 

numerem telefonu: 12 3506132 .  

 
 


