
 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

DO KONKURSU TARCIA CHRZANU,  

które odbędzie się podczas „X Jubileuszowego Wojewódzkiego Święta Chrzanu”  

w dniu 29 sierpnia 2021 r. 

na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie 

przy ul. Wieluńskiej 26 

(plac przed sceną) 

 

 

Dane pary uczestników: 

 

Imię i nazwisko kobiety ……………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 

Telefon / email …………………………………………………………………………………. 

Wiek ……………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko mężczyzny ……………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 

Telefon / email …………………………………………………………………………………. 

Wiek ……………………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam akces uczestnictwa w konkursie tarcia chrzanu w dniu 29.08.2021 r. podczas         

„X Jubileuszowego Wojewódzkiego Święta Chrzanu” w Osjakowie. 

 

Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Konkursu tarcia chrzanu i w pełni go 

akceptuję.  

 

……………………………..…………………………. 

Data i czytelny podpis uczestniczki 

 

……….………………………………………………       

           Data i czytelny podpis uczestnika 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W OSJAKOWIE 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie z siedzibą                     

przy ul. Wieluńskiej 26, 98-320 Osjaków, prowadzącym działalność zgodnie ze swym statutem.  

E-mail: gokosjakow@interia.pl 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b) – dla danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, pesel, adres 

zamieszkania, nr telefonu, przetwarzanych w celu zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń 

Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie. 

Wymienione powyżej przepisy prawa dotyczą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO. 

3. W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie danych osobowych 
przysługuje Państwu prawo do: 

• żądania od Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

• otrzymania od Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie swoich danych osobowych                            
w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora, 

• cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu                                    
w przypadkach, gdy to przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody udzielonej przez 
Państwa (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego 
do czasu wycofania zgody). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas przedawnienia i dochodzenia 
roszczeń – dla celu przetwarzania opisanego w punkcie 2.a), lub do czasu wycofania udzielonej 
zgody – dla celów przetwarzania opisanych w punkcie 2.b).  

5. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Gminny Ośrodek Kultury                           
w Osjakowie narusza przepisy RODO i/lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                         
który jest organem nadzorczym. 

6. Państwa dane przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie nie będą podlegać 
procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane 
w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie: imię, nazwisko, pesel, adres 
zamieszkania, numer telefonu, ich niepodanie uniemożliwi zawarcie z państwem umowy użyczenia 
pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie. 
 
 

…………………….      …………………………………… 

Miejscowość i data                                                                           Czytelny podpis uczestniczki 

 

…………………….      …………………………………… 

Miejscowość i data                                                                           Czytelny podpis uczestnika 


