
„ZOSTAŃ JUROREM - CAŁA POLSKA GRA W PLANSZÓWKI  

- DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM” 

Głogów Małopolski, 10 października 2021 r.  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika  

 

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

2. Rok urodzenia uczestnika 

 

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

3. Nr telefonu do pełnoletniego uczestnika lub do rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) 

 

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

Do karty zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy osób 

niepełnoletnich) lub pełnoletniego uczestnika.  

 

 

Rodzic/opiekun prawny  zgłaszający uczestnika do konkursu (dotyczy osób niepełnoletnich) lub pełnoletni 

uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przeglądu.  

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

(dotyczy osób niepełnoletnich) 

lub podpis pełnoletniego uczestnika 



Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika wydarzenia „Zostań Jurorem  

- Cała Polska Gra w Planszówki - Dzień Gier Planszowych w Głogowie Małopolskim” * 

 

Ja niżej podpisany/podpisana, występując, jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/małoletniej ………………………...…... 

 

…………………………………………………….…………. (imię i nazwisko dziecka), wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia dziecka, numer telefonu rodzica/opiekuna 

prawnego, wizerunek dziecka przez Administratora Danych, którym jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli 

z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski w celu niezbędnym 

do organizacji wydarzenia „Zostań Jurorem - Cała Polska Gra w Planszówki - Dzień Gier Planszowych w Głogowie 

Małopolskim”. Przedstawiciel ustawowy w imieniu małoletniego/małoletniej przenosi i udziela MGDK w Głogowie 

Małopolskim nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na wielokrotne prezentowanie i rozpowszechnianie zdjęcia i nagrań 

z wizerunkiem z wydarzenia „Zostań Jurorem - Cała Polska Gra w Planszówki - Dzień Gier Planszowych w Głogowie 

Małopolskim” w szczególności na: a) stronie internetowej MGDK w Głogowie Małopolskim oraz w prasie i telewizji, b) we 

wszelkich wydawnictwach mających na celu promowanie MGDK w Głogowie Małopolskim. Jednocześnie powierza 

organizatorowi prawo do nieodpłatnego wykorzystania transmisji i rejestracji audio-wizualnych występów.  

 

 

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

(miejscowość i data)      (czytelny podpis)  
 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika wydarzenia „Zostań Jurorem  

- Cała Polska Gra w Planszówki - Dzień Gier Planszowych w Głogowie Małopolskim” * 

 

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok 

urodzenia, numer telefonu oraz wizerunek przez Administratora Danych, którym jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. 

Franciszka Kotuli z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski w 

celu niezbędnym do organizacji wydarzenia „Zostań Jurorem - Cała Polska Gra w Planszówki - Dzień Gier Planszowych w 

Głogowie Małopolskim”. Przenoszę i udzielam MGDK w Głogowie Małopolskim nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej 

licencji na wielokrotne prezentowanie i rozpowszechnianie zdjęcia i nagrań z wizerunkiem z wydarzenia „Zostań Jurorem - Cała 

Polska Gra w Planszówki - Dzień Gier Planszowych w Głogowie Małopolskim” w szczególności na: a) stronie internetowej 

MGDK w Głogowie Małopolskim oraz w prasie i telewizji, b) we wszelkich wydawnictwach mających na celu promowanie 

MGDK w Głogowie Małopolskim. Jednocześnie powierza organizatorowi prawo do nieodpłatnego wykorzystania transmisji i 

rejestracji audio-wizualnych występów.  

 

 

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

(miejscowość i data)      (czytelny podpis)  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego 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 (zwane dalej jako RODO) informuję, że:  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli z siedzibą w 

Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, PL-36060 Głogów Małopolski, wpisany do Rejestru 

Instytucji Kultury miasta Głogowa Małopolskiego pod numerem 2, NIP: 517-03-53-964, REGON: 180756209,  

• Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą adresu e-mail a.kloc@mgdk.pl  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym realizacji założeń wynikający z Regulaminu wydarzenia 

„Zostań Jurorem - Cała Polska Gra w Planszówki - Dzień Gier Planszowych w Głogowie Małopolskim” na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO  

• Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia, 

przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz od momentu rozstrzygnięcia przez okres 25 

lat w celach archiwizacyjnych.  

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestnictwa w konkursie.  

 
* Niepotrzebne skreślić 


