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Karta zgłoszenia udziału w konkursie „Nieznani bohaterowie, zapomniane wydarzenia – 

rok 1945 na Górnym Śląsku” 

 

Część I (uzupełnia uczestnik konkursu): 

 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………… 

Data urodzenia uczestnika……………………………………………………………………… 

Numer telefonu uczestnika……………………………………………………………………… 

Adres e-mail uczestnika………………………………………………………………………… 

Pełna nazwa szkoły…………………………………………………………………………… 

Klasa…………………………………………………………………………………………….. 

Adres szkoły…………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu szkoły………………………………………………………………………… 

Adres e-mail szkoły…………………………………………………………………………….. 

Data, podpis uczestnika konkursu 

 

……………………………………………………………….. 

Część II (uzupełnia nauczyciel przygotowujący do konkursu) 

 

Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………………………………. 

Numer telefonu nauczyciela…………………………………………………………………….. 

Adres e-mail nauczyciela……………………………………………………………………… 

Data, podpis nauczyciela 

 

…………………………………………………………… 

 

Część III (uzupełnia rodzic/opiekun prawny) 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………… 

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 

dokumentacji filmowej) przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie i działające w jego 

strukturach Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.  

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

3. Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 
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osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego 

udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających 

na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.  

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na stronach www.karolinka.art.pl, www.deportacje45.pl oraz portalu 

społecznościowym Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mojego dziecka lub naruszać  

w inny sposób dóbr osobistych. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………… w konkursie 

oraz ewentualny odbiór nagrody. 

 

 

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karolinka.art.pl/
http://www.deportacje45.pl/


3 
 

Załącznik nr 1. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Karolinka”  

z siedzibą w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2, 41-922 (oraz działające w jego 

strukturach Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 

roku). 

 

2. W celu ochrony Pani/Pana danych osobowych powołano Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: 

iod@karolinka.art.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach niezbędnych do 

realizacji konkursu „Nieznani bohaterowie, zapomniane wydarzenia – rok 1945 na 

Górnym Śląsku”, wyłonienia zwycięzców, przygotowania fotorelacji przez Centrum 

Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku działające w 

strukturach Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a (wyrażona zgoda) i e (wykonanie zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, 

działające w jego strukturach Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków 

do ZSRR w 1945 roku, oraz podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest 

niezbędne do udziału w konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania,  

a konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w konkursie „Nieznani bohaterowie, zapomniane wydarzenia – 

rok 1945 na Górnym Śląsku”. 

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu i nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany.  

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby pozyskane dane osobowe były 

odpowiednio chronione i wykorzystane jedynie do celów, do których zostały 

zebrane. 
 


