
Karta zgłoszeniowa 

uczestnika konkursu dla perkusistów 

„Mazowiecki Drum Master Challenge Łomiankowski Groove 2022” 

 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Kategoria konkursowa:  

Adres e-mail uczestnika bądź 

opiekuna prawnego uczestnika: 
 

Telefon kontaktowy uczestnika bądź 

opiekuna prawnego uczestnika: 
 

Etap 1 Konkursu – zgłoszenie eliminacyjne 

Autor i tytuł utworu: 
(własna interpretacja) 

 

Etap 2 Konkursu – finał konkursu 

Autor i tytuł utworu: 
(własna interpretacja) 

 

Oświadczenia i zgody 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., oświadczam,  

że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego / mojego dziecka* wizerunku 

przez Centrum Kultury w Łomiankach w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych,  

w związku z uczestnictwem organizowanym przez Centrum Kultury w Łomiankach konkursie, poprzez umieszczanie zdjęć 

i filmów w przestrzeni publicznej. Wizerunek może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem – bez obowiązku akceptacji produktu finalnego. Wizerunek nie może być użyty do innych 

celów, w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste.  

Zostałam / Zostałem* poinformowany o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie w formie dla mnie 

najdogodniejszej bez wpływu na zgodność z prawem rozpowszechniania wizerunku dokonanego przed jej wycofaniem. 

 
 

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

(miejscowość, data)                   (czytelny podpis uczestnika lub rodzica / opiekuna*) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgody przetwarzanie moich / 

mojego dziecka* danych w postaci wizerunku, imienia i nazwiska, przez Centrum Kultury w Łomiankach w celach 

informacyjnych, promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych, w związku z uczestnictwem w zajęciach i warsztatach 

organizowanych w Centrum Kultury w Łomiankach poprzez umieszczanie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. 

Wizerunek może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania  

i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem –  

bez obowiązku akceptacji produktu finalnego. Wizerunek nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji 

obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgody  

na publikację w sferze publicznej moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska w celach realizacji zapisów 

podpisanego porozumienia. 

Zostałam / Zostałem* poinformowany o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie w formie dla mnie 

najdogodniejszej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. 

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

(miejscowość, data)                   (czytelny podpis uczestnika lub rodzica / opiekuna*) 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na otrzymywanie wiadomości dotyczących działalności statutowej Centrum 

Kultury w Łomiankach, na adres e-mail podany w niniejszej deklaracji, zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. nr 144, poz. 344). 

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

(miejscowość, data)                   (czytelny podpis uczestnika lub rodzica / opiekuna*) 



Oświadczenie uczestnika konkursu 
Ja niżej podpisany/a* oświadczam, że nie uczęszczałem/am* do szkoły muzycznej I i II stopnia oraz nie jestem ich 

absolwentem/ntką*. 

Jednocześnie oświadczam zapoznałem/am* się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść”. 

 

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

(miejscowość, data)                   (czytelny podpis uczestnika lub rodzica / opiekuna*) 

*niepotrzebne skreślić 

 

Klauzula informacyjna RODO 

w stosunku do uczestników konkursu/festiwalu/przeglądu 

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury  

w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12A, 05-092 Łomianki – reprezentowanym przez 

Janusza Zawadzkiego – Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach. 

1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się: 

− przez e-mail: iod@kultura.lomianki.pl 

2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

− realizacji celów statutowych Administratora; 

− przeprowadzenia konkursu/festiwalu/przeglądu. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli realizowanie zadania leżącego 

w interesie publicznym, jakim jest prowadzenie działalności kulturalnej na podstawie ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 

dnia 27 maja 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli zawarcie i wykonanie 

umowy zaakceptowanej przez osobę, której dane dotyczą, art. 6 ust. lit. c), czyli wywiązanie się z 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikający z regulacji podatkowych), a w 

zakresie przetwarzania danych w oparciu o udzieloną zgodę podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i świadome oraz konieczne do wzięcia udziału  

w konkursie ofert, za wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie zgody, których niepodanie nie 

wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim: 

− podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora; 

− organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Podane dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w 

zakresie danych przetwarzanych na tej podstawie. Przysługuje również Państwu prawo do sprzeciwu 

wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

 

 

 
 


