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Wypełnia uczestnik: 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ........................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania: ....................................................................................................................... 

3. Telefon kontaktowy: ............................................. 

4. E-mail kontaktowy: ......................................................................................................................... 

5. Rok urodzenia uczestnika: ................ 

6. Kategoria wiekowa (właściwą podkreślić): 

a) Kategoria A - uczestnicy w przedziale wiekowym I-III klasa; 
b) Kategoria B - uczestnicy w przedziale wiekowym od IV-VI klasa; 

 

Obowiązkowo wypełnia rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego: 

 

1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ................................................................................ 

2. Telefon kontaktowy: ...................................................... 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka: imienia i nazwiska oraz  wizerunku 
w celu udziału w w/w Konkursie oraz w celu promocji działalności Ośrodka Kultury w materiałach promocyjnych i 
publikacjach wydawanych przez Ośrodek Kultury oraz na stronie internetowej i profilach społecznościowych, 
których administratorem jest Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie. 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   

z 27.04.2016 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 

2016.05.04), przyjąłem (-łam) do wiadomości, że:  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie 

z siedzibą przy ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno (mail: kok.dyrektor@gmail.com) 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez e-mail: iod.ewelina.pieles@info-trans.pl. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

4. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

5. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz 

okres archiwizacji. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych przysługuje mi prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest w siedzibie Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie 

internetowej https://kok.kepno.pl. 

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

Czytelny podpis 


