
KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU DO
KONKURSU PIOSENKI BIESIADNEJ
„BIESIADOWANIE W KAPUŚCIE”

7 października 2018r. Wojsławice k. Niemczy

1. Nazwa zespołu ………………………………………………………………………..…………………………..……………………………

2. Siedziba, adres   ………….…………………………….…………………………...……………….…………..………………………….

3. Telefon kontaktowy, adres e-mail ……………………..………………..………….…………………...............................

4. Imię i nazwisko kierownika zespołu ……………………….……………………………………………..………………………….

5. Liczba członków zespołu z kadrą …………………………………………..……..…...………………….............................

6. Potrzeby techniczne …………………………………………………………………………..…………………………………………….

7. Repertuar  -  (1  piosenka  nawiązującą  do  obchodów  stulecia  odzyskania  niepodległości,  1  z  gatunku  country,  

1 nawiązującą do obrzędu kiszenia kapusty, co będzie podkreśleniem charakteru imprezy)

1.  ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

2.  ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………...

3.  ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

- Mile widziane stroje oraz rekwizyty w stylu country.

   
Instytucja delegująca Podpis i pieczęć

…………………………………… ……………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu. 

………………………………..
          (podpis kierownika zespołu)

Proszę o czytelne wypełnienie karty, drukowanymi literami
Termin zgłaszania zespołów do dnia 15 września 2018r. 

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, tel. (74) 832 36 62,

jasinski@pow.dzierzoniow.pl, promocja@pow.dzierzoniow.pl

mailto:promocja@pow.dzierzoniow.pl
mailto:jasinski@pow.dzierzoniow.pl


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów:
 uczestnictwa w imprezie pn. Konkurs Piosenki Biesiadnej „Biesiadowanie w Kapuście”;
 udostępnienia  mojego  indywidualnego  zdjęcia,  podpisanego  moim  imieniem  i  nazwiskiem  wraz  z informacją  o  miejscowości

zamieszkania / przynależności do klubu sportowego / stowarzyszenia / sołectwa / rady powiatu / gminy, - dane w tym zakresie mogą
zostać upublicznione w przypadku zajęcia miejsca nagradzanego - zgodnie  z  regulaminem imprezy;  dane powyższe  może zostać
opublikowane  w  środkach  masowego  przekazu  (prasa  lokalna,  strona  internetowa  Powiatu  Dzierżoniowskiego  -
www.pow.dzierzoniow.pl).

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) i przyjmuję do wiadomości, iż:
1. moje  dane  osobowe  w  zakresie  obejmującym  imię  i  nazwisko,  miejscowość  zamieszkania/przynależność  do  klubu

sportowego/stowarzyszenia/sołectwa/rada  powiatu,  gminy lub  wizerunek  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  uczestnictwa  
w powyżej wymienionej imprezie oraz promocji tej imprezy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz 
w mediach lokalnych (lokalna prasa/radio/telewizja, strony serwisów internetowych) i nie będą udostępniane innym niewymienionych
odbiorcom;

2. administratorem  tak  zebranych  danych  osobowych  jest  Starosta  Dzierżoniowski  (dane  kontaktowe:  Starostwo  Powiatowe  
w  Dzierżoniowie,  Rynek  27,  58-200  Dzierżoniów).  Dalszych  informacji  w  zakresie  przetwarzania  danych  osobowych  udziela
inspektor  ochrony  danych  (dane  kontaktowe:  Starostwo  Powiatowe  w  Dzierżoniowie,  Rynek  27,  58-200  Dzierżoniów,  e-mail:
iod@pow.dzierzoniow.pl) lub informacje dodatkowe można znaleźć na stronie internetowej bip.pow.dzierzoniow.pl;

3. mam prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; zgoda nie obejmuje
rozpowszechniania  danych  w  zakresie  wizerunku  będącego  elementem  całości  krajobrazu/zgromadzenia  -  dane  te  mogą  być
rozpowszechniane na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

4. dane osobowe będą przetwarzane również do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
6. podanie danych jest dobrowolne,  aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w ww.

imprezie.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Lp. Imię Nazwisko Data Podpis
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