
 

 

 

Załącznik nr 2  
Do Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSÓW 

podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Legnickim Polu  

17.12.2022 r.  

 

 

 

1. Konkurs „Najpiękniejsza Chatka z piernika”              

2. Konkurs „Najsmaczniejszy Barszcz z Uszkami”  

 

 

Karty zgłoszeniowe należy składać osobiście w biurze GOKiS w Legnickiem Polu, lub mailowo na 

adres gokis_lp@wp.pl do dnia 15.12.2022 r. do północy.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się oraz akceptuję Regulamin. 

 

 

 

 

 

               ………………………………………………………… 

                                                                                   data i podpis  

Imię i nazwisko  

(W przypadku konkursu nr 1 proszę o 

podanie „nazwy rodziny” oraz imienia 

i nazwiska przedstawiciela) 

 

Adres 
 

Telefon 
 

Adres e-mail 
 

mailto:gokis_lp@wp.pl


 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

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 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z 
siedzibą przy Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

• W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony 
Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl. 

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie: 

▪ Art. 6 ust. 1 lit. a, zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
▪ Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 
▪ art. 6 ust. 1 lit. d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych 

interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. 
▪ zgodnie z art. 9 ust. 2a RODO zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych tj. stan 

zdrowia dziecka (informacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka 
podczas organizowanej wycieczki). 

 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 

• Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację 
zadania, co do którego zostały podane. 

• Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej. 

• Dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia finansowego wycieczki ale nie dłużej 
niż 3 miesiące od dnia jej zakończenia. 

• Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  

• Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych 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. 
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