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XV GMINNY KONKURS 

KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIATECZNYCH 

pod patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat 

 

KARTA ZGŁOSZENIA   

SOLISTY/ZESPOŁU 

 

1. Solista    2. Zespół / Rodzina 

(zaznaczyć właściwe) 

 

Imię i nazwisko/ nazwa zespołu…….………………………………………………………….. 

Kategoria wiekowa ………………………… Liczba uczestników …………………………… 

Numer telefonu…………………………………  E-mail: ……...……………………………... 

Adres ……………..……………………………………………………………………….…… 

Tytuł kolędy/pastorałki/ piosenki świątecznej 

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

Zaznaczyć właściwe: 

• Instytucja delegująca  

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

• Zgłoszenie indywidualne.   

 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ulan-Majorat. Kontakt do inspektora 

ochrony danych: iod@ulanmajorat.pl. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych 

dostępne są w siedzibie Administratora oraz na jego stronie internetowej https://ulanmajorat.pl/ 

oraz na stronie internetowej http://gok.ulanmajorat.pl/ oraz na profilu Facebook GOK Ulan 

Klauzula udzielenia zgody 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie 

zgody w związku z przygotowaniem, zorganizowaniem, przeprowadzeniem                                                       

i udokumentowaniem przebiegu XV Gminnego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek 

Świątecznych pod patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat. 

WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY* na: 

 

• publikację imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika na stronie internetowej 

Administratora https://ulanmajorat.pl/ oraz na stronie internetowej 

http://gok.ulanmajorat.pl/. 
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• publikacja wyników lub osiągnięć uczestnika na stronie internetowej Administratora 

https://ulanmajorat.pl/ oraz na stronie internetowej http://gok.ulanmajorat.pl/. 

• wykorzystanie wizerunku uczestnika poprzez jego publikację na stronie internetowej 

Administratora https://ulanmajorat.pl/ oraz na stronie internetowej 

http://gok.ulanmajorat.pl/.                                                                                                                                                                                                                    

 

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

Data                           Podpis i pieczątka instytucji delegującej lub 

rodzica/opiekuna prawnego 

* niepotrzebne skreślić 

Klauzula udzielenia zgody 

na przetwarzanie imienia, nazwiska, wizerunku oraz wyników uczestnika XV Gminnego 

Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych pod patronatem Wójta Gminy                     

Ulan-Majorat na profilu Facebook.  

 

Oświadczam, że: 

1. Znam przysługujące mi prawa. 

2. Mam świadomość zasad funkcjonowania serwisów społecznościowych należących do 

Facebook-a, faktu, że mogą ulegać zmianie w czasie podobnie jak „Zasady dotyczące 

danych” oraz że Wójt Gminy Ulan-Majorat nie ma na nie wpływu ani w żaden sposób za 

nie nie odpowiada. „Zasady dotyczące danych”, autorstwa FB są dostępne na: https://pl-

pl.facebook.com/privacy/explanation  

3. Mam świadomość, że dane osobowe są przetwarzane przez Facebook w sposób 

zautomatyzowany, mogą być profilowane przez Facebook oraz łączone i udostępniane 

reklamodawcom. Akceptuję te działania Facebooka, w tym wyrażam zgodę na profilowanie 

przez Facebook. 

4. Mam świadomość, ze FB jest właścicielem innych usług/serwisów m.in. Instagram, 

WhatsApp oraz, że do ich obsługi wykorzystują wspólną infrastrukturę informatyczną. 

 

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

     Data                     Podpis i pieczątka instytucji delegującej lub rodzica/opiekuna prawnego 

 

WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY * na prowadzenie działań                                   

o charakterze informacyjno-promocyjnym poprzez umieszczanie i publikację treści (imię, 

nazwisko, wiek, wizerunek, wyniki uczestnika) na profilu FB dla udokumentowania                    

XV Gminnego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych pod patronatem Wójta Gminy 

Ulan-Majorat. Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na jej ważność, w czasie gdy obowiązywała. 

 

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

       Data                   Podpis i pieczątka instytucji delegującej lub rodzica/opiekuna prawnego 

* ) niepotrzebne skreślić 
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