
Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie
„Dj Moniuszko” organizowany przez WDK w Wieruszowie 

Kartę zgłoszenia wraz z utworem muzycznym należy dostarczyć do dnia 25.08.2019r. Do
Wieruszowskiego Domu Kultury lub na e-mail. wdk@wdkwieruszow.pl

Imię 
Nazwisko/pseudonim 

Wiek 

Telefon kontaktowy/

 e-mail
Tytuł seta/ i tytuły 
wykorzystanych utworów
Stanisława  Moniuszki 
Nazwisko Imię opiekuna
*w przypadku osoby niepełnoletniej

1. Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest Wieruszowski Dom Kultury
z siedzibą przy ul. Rynek 8/9, 98-400 Wieruszów, prowadzącym działalność zgodnie ze swym 
statutem. Tel 62 78 410 80, e-mail: wdk@wdkwieruszow.pl 

2. Państwa dane osobowe podane w karcie zgłoszeń udziału w konkursie będą przetwarzane przez 
Wieruszowski Dom Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 
czas przedawnienia i dochodzenia roszczeń. 

3. Zgłoszenie i udział w konkursie na piosenkę „DJ MONIUSZKO” jest wyrażeniem na zawsze i 
bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video wszystkich prezentacji oraz ich 
wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także wykorzystanie 
danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach z prezentacji.

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na nieodpłatne przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka przez Wieruszowski Dom Kultury w zakresie wizerunku w celach 
promocyjnych w szczególności  na umieszczenie ich na stronie internetowej Wieruszowskiego Domu 
Kultury, na profilach Wieruszowskiego Domu Kultury na portalach społecznościowych. W przypadku 

mailto:wdk@wdkwieruszow.pl


wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania i nie będą udostępniane 
podmiotom zewnętrznym.

5. Podanie danych jest konieczne dla celów wymienionych powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: żądania od 
Wieruszowskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych,

-  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- otrzymania od Wieruszowskiego Domu Kultury swoich danych osobowych 
w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora,

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieruszowski Dom Kultury narusza 
przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo 
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

8. Państwa dane osobowe nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej i że podane przeze mnie
dane są prawdziwe:

podpis/ podpis opiekuna prawnego/ miejsce i data                                     

  


