
III AKCJA „LUBELSZCZYZNA DUNAJUJE”

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD

DUNAJÓW I KOLĘD ŻYCZĄCYCH

Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Muzeum Wsi Lubelskiej, 15 stycznia 2023 r.

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Nazwa, zespołu / grupy / kapeli lub imię i nazwisko śpiewaka / muzyka indywidualnego:

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

2. Skład zespołu/grupy: 

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

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

3. Prezentowana kategoria:

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

4. Dane kontaktowe: imię i nazwisko oraz nr tel. opiekuna/kierownika:

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

5. Dane  instytucji delegującej (opcjonalnie):

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

adres...................................................................................................................................................................

nr tel. .....................................fax........................................e-mail .........................................................................

6. Tytuły utworów: 

1.  .......................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................

.

      7.    Źródło pochodzenia utworów ( z jakiego terenu Lubelszczyzny )

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

Czas trwania prezentacji

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

                                                                                       
                                                                                         …........................................................................
                     Podpis i pieczęć  dyrektora  instytucji delegującej 

             na Przegląd lub podpis uczestnika

    miejscowość .............................................                   data  ................................



KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu (umiesz-
czenie danych osobowych w bazie danych Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej oraz ich przetwarzanie zgodnie z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z 
działalności GOK w Łukowej). Zgoda jest dobrowolna, jednak niezbędna do udziału w w/w przeglądzie.

                                   ……………………………………
           ( data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę )  

                                                
Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych na stronie internetowej w celach promocji przez organizatora konkursu, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Łuko-
wej.

                                  ……………………………………
           ( data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę )  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego  w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy                  z dnia
4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)

……………………………………
          ( data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę )  

KLAUZULA INFORMACYJNA

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej (adres: Łukowa  569A, 23-412 Łu-
kowa) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: 
gokluk1@wp.pl

2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicz-
nej na adres biuro@myszkowiak.pl lub telefonicznie na nr: 604521364

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 lit. e RODO w celu wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. przeprowadzenie postepowania konkursowego tj. III Akcji „Lubelszczyzna 
Dunajuje” Wojewódzkiego Przeglądu Najstarszych  Kolęd Życzeniowych i Dunajów oraz na podstawie zgody zgodnie z art. 6 lit. a RODO.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie 
obowiązujących przepisów lub na podstawie podpisanej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukowej umowy powierzenia danych ( tzw. podmioty prze-
twarzające).

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO), chyba, że realizacja w/w praw jest niezgodna

z przepisami RODO.

1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego doko-
nano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych naru-
sza przepisy RODO.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt.3.

4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby 
zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej  ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi  obowiązującymi przepisami.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym 
mowa w pkt 3.
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