
                    
KARTA ZGŁOSZENIA 

 

KONKURS GWAROWY  

„WIEŚNIANE SŁOWA – WIEŚNIANE NUTY” 
 

POWIATOWE CENTRUM KULTURY w NOWYM TARGU 

34-400 NOWY TARG UL. JANA KAZIMIERZA 20 
 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie wraz z nagraniem wideo na płycie CV lub na 

nośniku pamięci (pendrive) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

przyjmowane będą do dnia 22.03.2021r. 

 

Kategoria: 

RECYTATOR*  
Uczestnicy znajdują publikowane teksty gwarowe dowolnych autorów, wybierają dwa  

i przygotowują się do ich recytacji. 

 

GAWĘDZIARZ* 
Uczestnik wygłasza jeden tekst dotychczas  nigdzie niepublikowany, przygotowany specjalnie na ten 

konkurs. Jego autorem może być sam gawędziarz (uczestnik konkursu), ktoś z jego rodziny                      

lub znajomych. 
 

*Niepotrzebne skreślić   
 

1. Imię i nazwisko………………………………………………….……………………………… 
 

Szkoła, do której uczeń uczęszcza………..……..…………...…………...……….…….…… 
 

Klasa …...........................………………………...…..……………...….…………………….. 

 

2. Grupa wiekowa …………………………………………………………...…....………………. 
 

3.Przygotowany repertuar 
 

a/autor……………………………………………….……………………...…………………. 

 

tytuł………………………………………………………………………………….………… 

 

b/autor……………………………………………………………………………………...…. 

 

tytuł……………………………………………………………………………………………. 
 

4. Imię i nazwisko osoby, która przygotowała recytatora 
 

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

    miejscowość, data                                                podpis zgłaszającego 
 

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

 

                                                                                       VERTE 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Powiatowe 

Centrum Kultury z siedzibą w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 20 ,  34-400 Nowy Targ w celu 

realizacji powierzonych zadań przez organ prowadzący . Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego              

w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi . 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z poniższą  treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

                                                                  Informacja Administratora 
 

Na podstawie art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE  L Nr 119, s 1     

Ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018r. ( Dz. U. z 2018r. poz.1000) 

Informujmy , iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury –

Tadeusz Watycha z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 20 , tel. 18 266 27 85  email : 

promocja@nowotarski.org.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem  

Ochrony  Danych  Osobowych :  

Powiatowe  Centrum  Kultury w Nowym Targu , 34-400  Nowy Targ , ul. Jana Kazimierza 20 

tel. 18 266 27 85  ,  e-mail: iod@pck.nowotarski.org.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  KONKURSU GWAROWEGO 

„WIEŚNIANE SŁOWA – WIEŚNIANE NUTY”  i nie będą udostępniane innym odbiorcom niż 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa . 

4) Dane osobowe dane osobowe przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                        

z uwzględnieniem  okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów 

archiwalnych . 

5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione organowi prowadzącemu oraz podmiotom 

współpracującym w zakresie obsługi informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań 

nałożonych na Administratora Danych . 

6) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art. 6 ust 1 lit .a ) i c )ww. rozporządzenia  

Osoba której dane dotyczą ma prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania , ograniczenia 

przetwarzania a także – w przypadkach przewidzianych prawem –prawo do  przenoszenia swoich 

danych ,cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, usunięcia danych oraz  prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych . 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się         

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia  tj . Prezesa Ochrony Danych Osobowych , 

ul. Stawki  2 , 00-195 Warszawa  

Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w ww. konkursie . Osoba , której dane 

dotyczą  jest zobowiązana do ich podania . Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości zgłoszenia do KONKURSU GWAROWEGO „WIEŚNIANE SŁOWA – WIEŚNIANE 

NUTY” 

Ponadto informujemy , iż w związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych nie podlega 

Pan /Pani decyzjom , które  opierają się  wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu , w tym 

profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych .  

                                                                

 

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

                                                                      czytelny podpis   

mailto:promocja@nowotarski.org.pl
mailto:iod@pck.nowotarski.org.pl

