
Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2019 

na Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Poświętnem 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ Starostę Wołomińskiego, Wójta Gminy Poświętne   

i Gminne Centrum Kultury w Poświętnem 
 

Gminne Centrum Kultury w Poświętnem, Wola Cygowska 31A, 05-326 Poświętne jest bezpośrednim 
organizatorem Konkursu. Chcąc umożliwić mieszkańcom Gminy Poświętne i Powiatu Wołomińskiego wzięcie 
udziału w organizowanym wydarzeniu, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych. 
W ramach organizacji Konkursu pt. „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2019” na Dożynkach Powiatowo-
Gminnych w Poświętnem, Gminne Centrum Kultury w Poświętnem oraz współorganizatorzy przetwarzają 
następujące informacje o uczestnikach:   
 
- imię i nazwisko uczestnika Konkursu, 
- wizerunki uczestników Konkursu uwieczniane poprzez fotografowanie, nagrywanie filmów pokazujących 
aktywności osób biorących udział w wydarzeniach, 
- prace będące przedmiotem oceniania w organizowanym Konkursie. 
 
Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 
tego Konkursu. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Konkursie.  
W celu poinformowania szerokiego grona odbiorców o organizowanych wydarzeniach, Gminne Centrum Kultury 
w Poświętnem publikuje treści, w tym również treści multimedialne, jak zdjęcia czy filmy mogące zawierać 
wizerunki uczestników, m. in. w materiałach promocyjnych i na swoich oficjalnych stronach internetowych. W 
związku z charakterem organizowanych wydarzeń, uwiecznione wizerunki poszczególnych uczestników, będą 
udostępniane w celu publikacji na stronach internetowych organizatorów  Powiatu Wołomińskiego i Gminy 
Poświętne. 
Szanując prawa* uczestników wydarzeń organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Poświętnem 
serdecznie prosimy o podjęcie decyzji dotyczącej przetwarzania Państwa danych: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionego zakresu danych osobowych wyłącznie do celu realizacji 
Konkursu organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Poświętnem i współorganizatorów 
 
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez przekazanie 
pracownikowi Gminne Centrum Kultury w Poświętnem pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły być 
przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował brakiem możliwości udziału  
w Konkursie. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu oraz zawartą w Regulaminie klauzulą 
informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych i akceptuję postanowienia Regulaminu. 
 

 

…….…………...……………..…………… 

          Miejscowość, data i podpis osoby zgłaszającej 
 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) 
* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650) 


