
 X Powiatowy Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

Gminne Centrum Kultury w Kobylanach 

22 stycznia 2023r. 

 
Karta zgłoszenia 

 
1. Imię i nazwisko solisty/nazwa zespołu:  

 

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

2. Wiek solisty/klasa: ………………………………… 
 

3. Dane kontaktowe solisty/zespołu: 
 

adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

telefon: …………………………………………… e-mail: ……………………………………………………………………..………… 
 

4. Instytucja (wypełnić w przypadku, gdy instytucja deleguje solistę/zespół): 
 

adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

telefon: …………………………………………… e-mail: ……………………………………………………………………..………… 
 

5. Instruktor/opiekun: 
 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

telefon: …………………………………………… e-mail: ……………………………………………………………………..…………. 
 

6. Kategoria*: 

□ soliści klas I-III 

□ soliści klas IV-VIII 

□ soliści szkół ponadpodstawowych i starsi 

□ zespoły 
 

7. Utwór zgłaszany do Przeglądu: 
 

tytuł: ………………………………………………………………………………………………..………… czas: ………………………… 
 

8. Rodzaj akompaniamentu*: 

□ podkład muzyczny 

□ akompaniator - syntezator 

□ wykonanie a cappella 

□ własny instrument (jaki) ……………………………………………… 
 

9. Zapotrzebowanie techniczne: 
 

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

Prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami bez skrótów i uproszczeń! 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133/97 poz. 883, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury dla celów statutowych 
oraz na bezpłatne wykorzystanie nagrań audio i wideo oraz zdjęć wykonanych podczas trwania przeglądu. 

 
 

………………………………………......………                                                …………………..…………………………………… 
                      MIEJSCOWOŚĆ, DATA                               PODPIS  

    LUB PODPIS I PIECZĄTKA INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ 
 

* zaznaczyć X właściwe pole 



 
Kobylany, dn. 01.01.2023r. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Gminne Centrum Kultury 

z siedzibą: Kobylany, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1,                                 
21-540 Małaszewicze 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: 

Marta Daniluk 
mdaniluk@gminaterespol.pl 

83-411-20-62 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
 

Realizacji obowiązku prawnego 
 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych.  

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie mogą być przekazywane innym podmiotom 
niewymienionym w przepisach prawa. 

 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 
warunkiem udziału w X Powiatowym Noworocznym 

Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. 

Pani/Pana dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania        

decyzji i profilowaniu.   

 
 
 
 
Zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli: 
 
……………………………………………………………. 
/data i czytelny podpis/ 
 
 
 


