
 

Konkurs kulinarny „Korowaj Mielnicki 2022” 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw 

RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych 

osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku w związku 

z udziałem moim w konkursie kulinarnym „Korowaj Mielnicki 2022” dane będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb organizowanego przeglądu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

2. Wyrażam zgodę na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z 

konkursu, w którym będę uczestniczyć, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego 

oświadczenia, w prasie, na stronach internetowych GOKSiR w Mielniku oraz na 

portalach społecznościowych w celach promocyjnych przeglądu w tym w 

szczególności na publikację wizerunku mojej osoby. 

 

 

……………………………………………………………………. 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku 

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Informuję, że:  

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Mielniku, ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik, tel. 85 65 77 167 e-mail: 
goksir@mielnik.com.pl  

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania statutowej i 
ustawowej działalności GOKSiR jako samorządowej instytucji kultury, działającej na 
podstawie Statutu GOKSiR w Mielniku, który stanowi załącznik do Uchwały NR XVIII/102/05 
Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005 r. 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 
dot. archiwizacji. 

4. Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo 
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Podanie przez Pani/ Pana  danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Pani/Pana osoby/ 

w konkursie kulinarnym „Korowaj Mielnicki 2022”. Podanie przez Pani/Pana danych 
osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 
uczestnictwa w konkursie Pani/Pana osoby. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z ww. klauzulą.         

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

(miejscowość, data, czytelny podpis) 
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