
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach 
ul. 3 Maja 2                                                                                    ............................................... 
95– 040Koluszki                                                                            pieczęć instytucji delegującej 
tel./fax (44) 714 58 80 
e-mail: mokkoluszki@interia.pl  

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

XXV KOLUSZKOWSKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI 2021 
 
 

1. Imię i nazwisko solisty: ...........................................................................................     
 
2. Kategoria wiekowa zgodna z Regulaminem: ………………………………………….. 

 
 

3. Nazwa szkoły lub placówki delegującej oraz  klasa do której uczestnik uczęszcza 
 

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

4. Imię i nazwisko instruktora (prosimy o podanie nr tel. kontaktowego): 
 

……………………………………………………………................................................. 
 
5. Numer telefonu i adres do korespondencji: 
 

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

6. Repertuar 
 

................................................................................................................................... 
( tytuł, kompozytor, autor tekstu, czas trwania) 

 
7. Rodzaj akompaniamentu: ...……………………………………………………………… 
 
8. Krótka charakterystyka wykonawcy:  

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

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

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

                                                                                         Dyrektor placówki delegującej 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu XXV Koluszkowskiego Przeglądu 
Piosenki 2021 i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są 
prawdziwe. 
 
 

…………..…………..…………………………………… 
   data, czytelny podpis uczestnika/opiekuna 

 

mailto:mokkoluszki@interia.pl


 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu konkursowym 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (lub w przypadku wyrażenia 

zgody przez opiekuna – mojego dziecka) zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym  
w celu udziału w konkursie.  

 
…………..…………..…………………………………… 

   data, czytelny podpis uczestnika/opiekuna 
 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego (lub w przypadku wyrażenia zgody przez 
opiekuna – mojego dziecka) wizerunku oraz opublikowanie go na stronie internetowej MOK - 
www.mok-koluszki.pl do celów związanych z informacją i promocją imprez kulturalnych, 
organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. Z uwagi na ciągły charakter celów 
zgoda pozostaje ważna do momentu wycofania jej. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż 
fotografie, filmy lub nagrania wykonane przez organizatora podczas imprez, przeglądów  
i konkursów mogą zostać umieszczone nieodpłatnie na stronie internetowej MOK.  
 Ponadto, jestem świadoma/y, że przysługuje mi uprawnienie wycofania zgody  
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem.  
 
 Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.  
 
 

…………..…………..…………………………………… 
   data, czytelny podpis uczestnika/opiekuna 

 
 

Klauzula informacyjna 
 

 Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem Danych Osobowych 
jest Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, ul. 3 Maja 2, 95-040 Koluszki. Kontakt  
z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer: (44) 714-58-80 oraz za 
pośrednictwem poczty e-mail na adres: mokkoluszki@interia.pl. 
 Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest: Andrzej Włodarczyk. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w formie mailowej pod adresem: 
iod@koluszki.pl.  

Administrator przetwarza wyżej wymienione dane osobowe w celu i w zakresie niezbędnym 
do realizacji konkursu.                                                                                                                                                                           

Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres trwania konkursu a po 
jego ustaniu przez okres 72 miesięcy lub do wycofania zgody. 

Zgodnie z przepisami RODO, względem danych osobowych Pani/Pana (lub w przypadku 
wyrażenia zgody przez opiekuna) Pani/Pana dziecka, które będą przetwarzane przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Koluszkach, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu 
do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych 
osobowych, prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom (z wyłączeniem podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa). 

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, 
czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
 

…………..…………..…………………………………… 
   data, czytelny podpis uczestnika/opiekuna 

 

mailto:mokkoluszki@interia.pl
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