
 

Karta uczestnika II Konkursu Poetyckiego „Limeryk w Koronie” 

(wypełnić dużymi literami) 
 

 

 

Imię: ……………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko: ………………………………………………………………………………………. 

Wiek, kategoria wiekowa: ……………………………………………………………………… 

Miejscowość: …………………………………………………………………………………...                   

Powiat: …………………………………………………………………………………………. 

Nazwa szkoły (placówki), adres z kodem i telefonem (w przypadku dzieci i młodzieży): 

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

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

Adres, e-mail i telefon, uczestnika/ opiekuna:   

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

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

 

 

 

……………………………………... 

podpis uczestnika/opiekuna prawnego* 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby II Konkursu Poetyckiego „Limeryk 

w koronie” (zgodnie z RODO). Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do organizacji Konkursu. Zostałem/am 

poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, możliwość ich poprawienia lub żądanie zaprzestania ich 

przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Wyrażam zgodę na 

wykorzystanie nadesłanych utworów, zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających imię i nazwisko osób 

biorących udział w w/w wydarzeniu. 



Klauzula informacyjna 

 II Konkursu Poetyckiego „Limeryk w Koronie” 

 

 
Organizatorem II Konkursu Poetyckiego „Limeryk w Koronie” jest Wojewódzki Ośrodek Kultury 

w Lublinie. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna 

Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. 81 532 49 27, email: wok@wok.lublin.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ana_nowak@o2.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji II Konkursu Poetyckiego „Limeryk 

w Koronie” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO., tj. zgoda. 

4. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody dane uczestników Przeglądu, tj.: imię, nazwisko oraz 

wizerunek będą zamieszczone na stronach w celu promocji Konkursu: www.wok.lublin.pl, 

facebook.com/Wojewódzki-Ośrodek-Kultury-w-Lublinie-220078151500185. 

5. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do 

realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 

6. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji i promocji II Konkursu Poetyckiego 

„Limeryk w Koronie”, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 

przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia 

danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

10. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 


