
 
Karta zgłoszenia  

do I Regionalnego Konkursu dla Członków Orkiestr Dętych  
MŁODY INSTRUMENTALISTA – KLONOWA 2019  

 

1. Nazwa Orkiestry  
 

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

2. Dane teleadresowe Orkiestry (adres, e-mail, telefon)  
 

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

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

3. Imię i nazwisko Kapelmistrza Orkiestry  

 

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

4. Informacja o konieczności zapewnienia przez Organizatora akompaniatora (zakreślić właściwe).  

 akompaniator własny (imię i nazwisko)  
 

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

 akompaniator zapewniony przez Organizatora – prosimy przesłać nuty w terminie określonym 

Regulaminem Konkursu.   

 

5. Ilość opiekunów do posiłku ……………………….. (max. 3 osoby) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU I OPIEKUNÓW 
(informacje wynikające z art. 13 RODO) 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, ul. Czajkowska 1 B, 98-

273 Klonowa, NIP 827 20 11 921, www.gok.klonowa.pl , mail: gok@klonowa.pl  

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych e-mail/tel.: Tomasz Oszczęda – mail: iodo.kultura@klonowa.pl 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) w celu organizacji konkursu,  

b) w celu udokumentowania konkursu, 

c) w celu promocji działalności organizatora  

Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 pkt a [na podstawie zgody] oraz art 9 ust.1 pkt a) 

-[zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii] 
Państwa dane osobowe będą przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej, ul. Złoczewska 7, 98-273 Klonowa, 

której podlega Współorganizator Konkursu - Orkiestra Dęta OSP w Klonowej. 

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, na które zostały pozyskane, a po 

upływie tego okresu, przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa. 

Mają Państwo: 

 prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

 prawo żądania sprostowania danych, 

 prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), w szczególności, gdy nie są one już niezbędne do celów, 

w których zostały zebrane. 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Państwa 

przekazane na podstawie zgody, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 
Mogą Państwo również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

http://www.gok.klonowa.pl/
mailto:gok@klonowa.pl


6. Zgłoszenie uczestników Konkursu 

L.p. 
Imię i nazwisko uczestnika 

Instrument 
Rok 

urodzenia 
Kategoria 

(wg Regulaminu) 
Repertuar 

Czas 
trwania 

Imię i nazwisko 
opiekuna 

merytorycznego 

     
 

  

 
 

 

     
 

  

 
 

 

     
 

  

 
 

 

     
 

  

 
 

 

     
 

  

 
 

 

     
 

  

 
 

 

 

 

Data, pieczątka i  podpis ……………………………………….…………………………… 


