
       KONKURS  RECYTATORSKI 
POEZJI RELIGIJNEJ 

 

 

 
Karta zgłoszeniowa 

 
 Proszę o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 
1. Imię i nazwisko uczestnika 
 

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

2. Kategoria wiekowa...............................................................   3. Klasa............................. 
 

4. Szkoła................................................................................................................................. 

5. Adres............................................................................. 6. Telefon................................... 

7. E-mail................................................................................................................................. 

8. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego........................................................................... 

9. REPERTUAR: 

o wiersz/proza o tematyce religijnej 

autor................................................................................................................................ 

tytuł................................................................................................................................. 

o poezja śpiewana o tematyce religijnej 

     autor................................................................................................................................ 

      tytuł................................................................................................................................. 

      rodzaj podkładu muzycznego......................................................................................... 

      POTRZEBY: ................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas Konkursu Recytatorskiego 
organizowanego przez MBP-CK w Pieszycach oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na 
stronie internetowej, w kronice oraz tablicach ściennych i folderach w celu informacji i promocji MBP-CK w 
Pieszycach. 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 
(imię  i nazwisko uczestnika) 

 
 
 Pieszyce, dnia  ……………………….                         …………………………………………… 
                  Czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego 
 

 



       KONKURS  RECYTATORSKI 
POEZJI RELIGIJNEJ 

 

 

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas Konkursu Recytatorskiego 
organizowanego przez MBP-CK w Pieszycach oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na 
stronie internetowej, w kronice oraz tablicach ściennych i folderach w celu informacji i promocji MBP-CK w 
Pieszycach. 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 
(imię  i nazwisko opiekuna artystycznego) 

 
 
 Pieszyce, dnia  ……………………….                      …………………………….. 
                               Czytelny podpis  

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury z 
siedzibą 58-250 Pieszyce, ul. M. Kopernika 37. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury 

w Pieszycach jest Monika Listwan, monika.listwan.iod@ck-pieszyce.pl tel. 74 836 53 41 wew. 22 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- dokumentowania zajęć, imprez organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach 

(wizerunek) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz 

wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych 

lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane. 

6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji 

międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały 

wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w 

konkursie. 

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
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