
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

Formularz zgłoszenia do konkursu „Czerwiec 76' ” 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:………………………………………………….. 

2. Nazwa szkoły:………………………………………………………………………….. 

3. Adres do korespondencji……………………………………………………………… 

4. telefon kontaktowy/ adres mail:………………………………………………………… 

5. imię i nazwisko rodzica/przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego  
w przypadku, kiedy uczestnik nie ukończył 16 r.ż. : 

………………………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zamieszczonych wyżej danych osobowych w celu 
zgłoszenia uczestnictwa w konkursie. 

........................................................................................................................................... 

(data i podpis zgłaszającego uczestnictwo w Konkursie)  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

(Oświadczenie uczestnika konkursu/rodzica, przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych dziecka  

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

 (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
konkursu. 

...................................................................................................................................................... 

(data i podpis uczestnika, który ukończył 16 r.ż.)  

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

(data i podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego uczestnika, który w 
momencie przystąpienia do konkursu nie ukończył 16 r.ż.) 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku 

z Konkursem „Czerwiec 76' ” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informujemy, 
że: 

Administratorem danych osobowych i organizatorem Konkursu jest Teatr Powszechny  
im. J. Kochanowskiego w Radomiu z siedzibą: 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15 
reprezentowany przez Dyrektora Teatru. 

 Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań 
określonych przepisami prawa. W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na  
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

Administrator danych wyznaczył inspektora danych (inspektor@teatr.radom.pl). 

Dane osobowe uczestników i zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji  
i przeprowadzenia Konkursu. 

Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w związku z Konkursem, to : mię i nazwisko 
uczestników konkursu, rodzica/przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego, nazwa i 
adres szkoły, dane adresowe (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail), 
zarejestrowany głos, wizerunek. 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych, 
 a w przypadku laureatów i wyróżnionych również  na publikacje ich wizerunku zgodnie z 
zapisami Regulaminu Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale 
jest niezbędne do udziału w Konkursie.  

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które są uprawnione, na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie 
określonym przepisami, w tym kontrolującym działalność Teatru, podmiotom realizującym na 
rzecz Teatru zadania w zakresie utrzymania systemów służących do kontaktu z klientami 
Teatru (poczta elektroniczna, media społecznościowe Teatru, strona internetowej Teatru) radio 
lub TV, jeżeli organizator tak zdecyduje o emisji materiałów związanych z konkursem . 

mailto:inspektor@teatr.radom.pl


Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do 
sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych,  wniesienia sprzeciwu,  cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane uczestników konkursu nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Pozyskane 
dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich i 
organizacji określonych w Rozporządzeniu RODO.


