
 

 

Karta zgłoszeniowa do konkursów 

Dożynki Gminne – RACZKOWA 15.09.2018 r. 

KONKURSY GRUPOWE 

 

1. Konkurs - wieniec dożynkowy 

- praca grupowa/ jeden wieniec z sołectwa 

Nazwa sołectwa: ………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko przedstawiciela sołectwa………………………………… 

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

 

2. Konkurs – stanowisko sołeckie  

- praca grupowa/ jedno stanowisko  

 

Nazwa sołectwa: ………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko przedstawiciela sołectwa………………………………… 

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

 

 

Karty zgłoszeniowe do konkursów należy składać w biurze GOKiS w Legnickim Polu  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r.  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

Plac Henryka Pobożnego 6 

Tel. 76 8582827, 609400534 

E-mail: gokis_lp@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą  przy Pl. 
Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

 Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu  

e-mail: malgorzata.wasylewcz@gmail.com, tel. 768582827, 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem: 

 Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej umowy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Legnickim Polu, 

 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz 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, (jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

 Dane podaję dobrowolnie. 

 

 

……………………………..………………………………. 
(data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:malgorzata.wasylewcz@gmail.com


 

Karta zgłoszeniowa  

Dożynki Gminne – RACZKOWA 15.09.2018 r. 

KONKURS INDYWIDUALNY- TANIEC DOŻYNKOWY 

 

Lp. Imię i nazwisko  tancerki/tancerza numer telefonu 

   

 

Karty zgłoszeniowe do konkursów należy składać w biurze GOKiS w Legnickim Polu  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r.  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

Plac Henryka Pobożnego 6 

Tel. 76 8582827, 609400534 

E-mail: gokis_lp@wp.pl 

 

 
OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą  przy Pl. Henryka 

Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

 Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu  

e-mail: malgorzata.wasylewcz@gmail.com, tel. 768582827, 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem: 

 Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej umowy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i 

Sportu w Legnickim Polu, 

 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz 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, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

 Dane podaję dobrowolnie. 

 

……………………………..……………………… 

(data, podpis) 

 

mailto:malgorzata.wasylewcz@gmail.com


 

Karta zgłoszeniowa  

Dożynki Gminne – RACZKOWA 15.09.2018 r. 

KONKURS INDYWIDUALNY – BIEG Z TACZKĄ 

 

Lp. Imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika numer telefonu 

   

 

Karty zgłoszeniowe do konkursów należy składać w biurze GOKiS w Legnickim Polu  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r.  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

Plac Henryka Pobożnego 6 

Tel. 76 8582827, 609400534 

E-mail: gokis_lp@wp.pl 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą  przy Pl. Henryka 

Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

 Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu  

e-mail: malgorzata.wasylewcz@gmail.com, tel. 768582827, 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem: 

 Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej umowy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i 

Sportu w Legnickim Polu, 

 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz 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, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

 Dane podaję dobrowolnie. 

 

……………………………..……………………… 

(data, podpis) 

 

mailto:malgorzata.wasylewcz@gmail.com


 

Karta zgłoszeniowa  

Dożynki Gminne – RACZKOWA 15.09.2018 r. 

KONKURS INDYWIDUALNY – WIEJSKI SPECJAŁ (smalec/nalewka) 

 

Lp. Imię i nazwisko wykonawcy specjału rodzaj specjału numer telefonu 

    

 

Karty zgłoszeniowe do konkursów należy składać w biurze GOKiS w Legnickim Polu  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r.  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

Plac Henryka Pobożnego 6 

Tel. 76 8582827, 609400534 

E-mail: gokis_lp@wp.pl 

 
OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą  przy Pl. Henryka 

Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

 Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu  

e-mail: malgorzata.wasylewcz@gmail.com, tel. 768582827, 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem: 

 Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej umowy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i 

Sportu w Legnickim Polu, 

 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz 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, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

 Dane podaję dobrowolnie. 

 

……………………………..……………………… 

(data, podpis) 

 

 

mailto:gokis_lp@wp.pl
mailto:malgorzata.wasylewcz@gmail.com

