
Quiz „Parki, skwery i zieleńce”  

z okazji Światowego Dnia Ziemi  

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

 

 

Dane uczestnika: 

 

Imię i nazwisko:  ………….……………………………………………………………………………………………………………...…….. 

 

Numer telefonu: …………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon rodzica / opiekuna: …………….………………………………………………………………………………………….……… 

 

E-mail kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

Ja niżej podpisany: 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w niniejszej karcie zgłoszenia i w celu w niej określonym.    
 

 

Miejscowość, data …………………………..…..                                             Podpis ……………………………… 

  
Klauzula informacyjna: 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) „RODO” informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą  

w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Drzymały 26, tel. 95 720 29 11. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim pod adresem email: 

iod@mckgorzow.pl  

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie 

udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia działań związanych  

z konkursem, następnie, dane przechowywane będą przez czas, wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie 

przepisów archiwalnych lub innych przepisów obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora a także innym 

podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE). 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.10.  

10. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane w celu przeprowadzenia konkursu. 


