
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na logo, nazwę lub logo i nazwę dla wiązowskiej instytucji 

kultury, która realizuje także zadania z zakresu turystyki, rekreacji i sportu 

          

            ………………………. 

                      miejscowość, data 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

 

Dane Wnioskodawcy  

 

Imię ...................................................................................................................................... 

Nazwisko ...................................................................................................................................... 

Telefon ...................................................................................................................................... 

Adres e-mail ...................................................................................................................................... 

 

Proponowana nazwa dla wiązowskiej instytucji kultury, która realizuje także zadania z zakresu 

turystyki, rekreacji i sportu: 

 

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

 

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

 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                

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

         (podpis) 



 

 

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 

z siedzibą ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury jest Pan Sławomir 

Plejznerowski, adres e-mail: iod.oswiata@wiazowna.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu opracowania programu treningów biegowych. 

4. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane, w szczególności związanych z przeprowadzeniem konkursu na logo, nazwę lub 

logo i nazwę wiązowskiej instytucji kultury, która realizuje także zadania z zakresu turystyki, 

rekreacji i sportu oraz ogłoszeniem i publikacją jego wyników. 

5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Uczestnika 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz, że zapoznałam/em się 

z treścią klauzuli informacyjnej określającej sposób, cele przetwarzania i przysługujące mi prawa. 

2. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie, w tym gromadzenie 

i przekazywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na logo, nazwę lub logo 

i nazwę wiązowskiej instytucji kultury, która realizuje także zadania z zakresu turystyki, rekreacji 

i sportu. 

 

 

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

         (data i podpis) 

 

 

  


