
 
 
 
 

GOK-Buczkowice.831.37.2018   GOK-Buczkowice.422.3.2018 
WYKAZ ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH na Ekologiczny Konkurs Plastyczny na EKO BOHATERA LITERACKIEGO  

pn. ZIELONO MI organizowany w ramach przedsięwzięcia Jesienne Dni Książki Buczkowice 2018  
 

1. Nazwa, adres placówki i dane kontaktowe placówki (nr telefonu, e-mail) 

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

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

2. Imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz e-mail instruktora/nauczyciela 

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

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

3. Wykaz zgłoszeń konkursowych: 
 

Lp. Imię i nazwisko Imię i nazwisko instr./nauczyciela 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia konkursu,  

a także w celu archiwizacyjnym, zgodnie z art. 6 i 9 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, REGON: 072361087, tel. (33) 817 71 120, e-mail: 

gokbuczkowice@gokbuczkowice.com. GOK w Buczkowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres mailowy: 

iod@gokbuczkowice.com lub listowanie pisząc na adres siedziby Administratora. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu wykonywania 

umowy. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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 oraz usunięcia danych chyba, że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą 

ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych, przez osobę której dane dotyczą jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia. 

 

………………………………………………………….………………………..…………..……….…………………….. 

                                                                                                                                   (miejscowość, data i podpis nauczyciela/instruktora) 

W załączeniu dołączone są zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach (wzór zgody wraz  

z regulaminem dostępny jest na stronie internetowej GOK w Buczkowicach). 

 
 

………………………………………………………….………………………..…………..……….…………………….. 

                                                                                                                                   (miejscowość, data i podpis nauczyciela/instruktora) 

mailto:iod@gokbuczkowice.com

