
 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ul. Regucka 1 

05-430 Celestynów  

tel. 22 789 71 02, e-mail: biuro@gokcelestynow.pl  

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO PLENERU MALARSKO-RZEŹBIARSKIEGO    

8-10 CZERWCA 2022 r., CELESTYNÓW 

 
 

IMIĘ  

I NAZWISKO 

 ADRES 

ZAMIESZKANIA 

 

TELEFON  FORMA PRACY  

KONTAKT E- 

MAIL 

 TEMAT PRACY  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuje warunki Regulaminu pleneru malarsko-rzeźbiarskiego 2022 r. 

 

……………………………….. 

                                                      (data, podpis) 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 (Dz.U. 2019 poz. 1781) o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach udziału w plenerze 

malarsko-rzeźbiarskim w Celestynowie.  

……………………………….. 

                                                      (data, podpis) 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez 

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

filmowej) na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Niniejsza zgoda 

jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

……………………………….. 

                                                      (data, podpis) 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH 

 

Oświadczam, iż posiadam autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne 

przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie autorskich praw majątkowych do 

obrazu/rzeźby, w tym jej opublikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności oraz pól eksploatacji 

wyłącznie w celach niekomercyjnych. 

Oświadczam, że wykonane działo nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób  trzecich. 

 

       ………………….…………… 

                                                                                    (data, podpis) 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie (Regucka 1, 

05-430 Celestynów, telefon kontaktowy: 22 789 71 02). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Aleksandrem Jaszczołtem pod adresem e-mail: aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu udziału w plenerze malarsko-rzeźbiarskim i nie będą przetwarzane 

w żadnym innym celu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe                    

w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest utrata 

możliwości udziału w plenerze malarsko-rzeźbiarskim.  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

……………………………….. 

                                            (podpis) 
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