KARTA ZGŁOSZENIA
UCZESTNIKA KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA”
organizowanego przez Kępiński Ośrodek Kultury
Marzec 2016r.
Wypełnia uczestnik:
1. Imię i nazwisko uczestnika: ...........................................................................................................
2. Adres zamieszkania: .......................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy: .............................................
4. Rok urodzenia uczestnika: ................
5. Kategoria wiekowa (właściwą podkreślić):
a) Kategoria A - uczestnicy w przedziale wiekowym 6-13 lat;
b) Kategoria B - uczestnicy w przedziale wiekowym 14-18 lat;
c) Kategoria C - uczestnicy powyżej 18 lat;
6. Technika wykonania: .......................................................................................................................
7. Tytuł pracy: ......................................................................................................................................
Obowiązkowo wypełnia rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego:
1.

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

2. Telefon kontaktowy: ......................................................
Oświadczenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników pełnoletnich:
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r. Nr101, poz.926) wyrażam zgodę na udział w konkursie „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA”
organizowanym przez Kępiński Ośrodek Kultury oraz na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych
obejmujących: imię , nazwisko, datę urodzenia i adres w zbiorze danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-łam)
poinformowany(-a) o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu do danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia
ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane do celów promocyjno-edukacyjnych oraz, że nie będą udostępnianie
jakiemukolwiek odbiorcy lub innemu administratorowi.
......................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników niepełnoletnich:
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r. Nr101, poz.926) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA
WIELKANOCNA” organizowanym przez Kępiński Ośrodek Kultury oraz na umieszczenie i przetwarzanie jego danych
osobowych obejmujących: imię , nazwisko, datę urodzenia i adres w zbiorze danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(-a) o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu do danych i żądania ich poprawienia lub
usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane do celów promocyjno-edukacyjnych oraz, że nie będą
udostępnianie jakiemukolwiek odbiorcy lub innemu administratorowi.
.......................................................................
(data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika)

