
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:

DANE KONTAKTOWE

INFORMACJE O REPERTUARZE

IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA/NAUCZYCIELA*:

ADRES KORESPONDENCYJNY (ULICA, NR DOMU)

ADRES (KOD, MIEJSCOWOŚĆ)

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w I Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznych organizowanym przez 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin Przeglądu dostępny na stronie 
www.kpck.pl. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „rozporządzenie RODO”).

* Pole wypełnić, jeżeli uczestnika zgłasza instytucja lub inna jednostka.

WIEK UCZESTNIKA: NAZWA PLACÓWKI*:

PODPIS INSTRUKTORA/NAUCZYCIELAPODPIS RODZICA/OPIEKUNA

TELEFON KONTAKTOWY:

TYTUŁ UTWORU RECYTOWANEGO: TYTUŁ UTWORU RECYTOWANEGO:

A CAPPELLA

Z AKOMPANIAMENTEM WŁASNYM

Z AKOMPANIATOREM

Z PODKŁADEM MUZYCZNYM

Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
więcej informacji: www.kpck.pl/kujawsko-pomorski-przeglad-piesni-patriotycznych



Ponadto informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej „Admi-
nistratorem”) jest Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury w Bydgoszczy, z siedzibą: pl.Kościeleckich 
6, 85-033 Bydgoszcz, tel.: 52-585-15-02 e-mail: 
sekretariat@kpck.pl. Szczegółowe dane kontakto-
we do przedstawicieli Administratora podane są na 
stronie internetowej http://www.kpck.pl/kontakt/

2. Z inspektorem ochrony danych można  
kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: 
iod@kpck.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Admi-
nistratora w celu organizacji i przeprowadzanie 
Przeglądu.

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 
art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia RODO, tj.  
na podstawie zgody uczestników Przeglądu.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobro-
wolny, ale jest niezbędne do udziału w Przeglądzie.

6. Dane osobowe mogą być udostępnianie przez 
Administratora podmiotom upoważnionym do 
uzyskania informacji na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez 
Administratora do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.

8. Administrator będzie zbierał następujące dane: 
imię i nazwisko uczestnika oraz rodzica/opiekuna, 
wiek uczestnika, adres korespondencyjny oraz 
telefon kontaktowy oraz dane instruktora  
i placówki - jeżeli uczestnika zgłsza podmiot.

9. Uczestnicy Przeglądu posiadają prawo do dostępu 
do treści swoich danych, prawo do ich sprostowa-
nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu.

10. Uczestnikom Przeglądu przysługuje prawo wnie-
sienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO).

11. Uczestnik Przeglądu zezwala na wykorzystanie 
jego wizerunku w celu dokumentacji wydarzenia 
na stronie www.kpck.pl

12. Administrator oświadcza, iż dane uczestników 
Przeglądu nie będą poddawane profilowaniu.

13. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoważne 
z przyjęciem przedstawionych zasad zarządzania 
danymi osobowymi przez Administratora.

Dane osobowe uczestników Przeglądu (dalej ”dane osobowe”) podlegają ochronie i będą przetwarzane przez orga-
nizatora konkursu zgodnie 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 swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych” 
lub „rozporządzenie RODO”).
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