
KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY  

DOŻYNKI GMINNE KUŹNICA 

11.09.2022 r. 

 

 

Nazwa grupy wykonującej wieniec 

dożynkowy/nazwa sołectwa 

 
……………………………………………………………………………………… 

  

Imię i nazwisko opiekuna / kierownika 

grupy przygotowującej wieniec  

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

Numer telefonu 
 
……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis opiekuna/kierownika grupy wieńcowej 

 

Oświadczenia i zgody zgłaszającego:  

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Gminnego Konkursu na 

„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz że 

zgłoszony przeze mnie wieniec nie narusza praw autorskich i dobrych obyczajów na 

podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.2022. poz. 665). 

 Wyrażam zgodę na opublikowanie i podawanie do publicznej wiadomości moich 

dobrowolnie podanych danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, 

zawartych w formularzu zgłoszenia do Gminnego Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec 

Dożynkowy oraz wysokości przyznanej nagrody.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację wizerunku na portalu internetowym 

kuznica.ug.gov.pl. Celem rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjno-

promocyjne związane z przebiegiem Gminnego Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec 

Dożynkowy oraz osiągnięciem celów Konkursu poprzez propagowanie tradycji 

kulturowych regionu. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.).  

 

………………………………………………………………………… 

Data oraz podpis (należy złożyć odręcznie) 



 

 

KLAZULA INFORMACYJNA 

1) Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Wójt Gminy 

Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego1, 16-123 Kuźnica.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

pod adresem mailowym: iod@kuznica.ug.gov.pl.  

3) Moje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec 

Dożynkowy”. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z przepisami 

prawa.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

5) Posiada Pani/Pan  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych.  

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania.  

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia 

udziału w konkursie.  

 

mailto:iod@kuznica.ug.gov.pl

