
 

 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  
I OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALARSKIEGO 

 „CHWAŁOWICKIE IMPRESJE” 
10-19.07.2019r.   

  
  

Po zapoznaniu z regulaminem zgłaszam swój udział w  II  Ogólnopolskim plenerze malarskim 
„Chwałowickie impresje” w dniach 10-19 lipca 2019 r. w Chwałowicach (Gmina Jelcz-
Laskowice) 

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

Adres e-mail  …………………………..…………….…………………….……………………….…..…….......…      

 

Telefon kontaktowy …………………….……….....…………………….……………………..................…........… 

 

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

Pesel ……………………………………………………………….…...………………………………………………............... 

Dorobek twórczy 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………....……..……................ 
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1. Oświadczam, że znam Regulamin II Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego 
„Chwałowickie impresje 2019“ i akceptuję jego warunki. 2. Wyrażam zgodę na 
prezentację moich prac na wernisażu oraz na publikowanie reprodukcji prac (lub ich 
fragmentów)  w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w materiałach 
poplenerowych na wszystkich polach prezentacji (w materiałach drukowanych, 
Internecie, broszurach, plakatach, oraz we wszelkich innych sposobach promocji 
pleneru i Organizatora).   
3. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich i majątkowych do dzieł 
wykonanych w ramach pleneru na Organizatora.  
 

 
……………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis   
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym 
formularzu przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, w celu 
uczestnictwa w plenerze malarskim „Chwałowickie impresje 2019“  organizowanym  
przez M-GCK ? 
         □ NIE                                             □ TAK 
 W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych 
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

 
 
 

……………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis   

 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

Czy zgadzasz się na wykorzystanie Twojego wizerunku utrwalonego ramach pleneru 
malarskiego „Chwałowickie impresje 2019“  przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury           
w  Jelczu-Laskowicach, w mediach elektronicznych, w materiałach prasowych, 
broszurach, ulotkach,  gazetkach? 
         □ NIE                                                 □ TAK 
 W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na wykorzystanie wizerunku. Cofnięcie 
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania wizerunku, którego 
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

 
 

……………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis   
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. 
 

1. Administrator danych osobowych 
My, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, z siedzibą w Jelczu-
Laskowicach przy ul. Oławskiej 46 jesteśmy Administratorem Twoich/Twojego 
dziecka danych osobowych. 
2. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować  
w sprawach ochrony swoich/swojego dziecka danych osobowych i realizacji swoich 
praw przez e-mail: iod@mgck-jl.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany 
w punkcie 1. 
3. Cele i podstawy przetwarzania 
Twoje/Twojego dziecka dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zajęć na 
podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO)1 
4. Odbiorcy danych 
Twoich/ Twojego dziecka danych nie będziemy udostępniać innym podmiotom. 
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych 
Nie przekazujemy Twoich/Twojego dziecka danych. 
6. Okres przechowywania danych 
Twoje/Twojego dziecka dane osobowe przechowujemy do końca roku 
kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończyły się zajęcia. 
7. Twoje prawa 
Przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do swoich/swojego dziecka danych osobowych oraz otrzymania 

ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich/ swojego dziecka danych; 
c) prawo do usunięcia danych; 
d) prawo do ograniczenia przez MGCK przetwarzania Twoich/ Twojego dziecka 

danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
8.Informacja o obowiązku/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. 
 

Zapoznałam/em  się z powyższą informacją: 
 

……………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis   

                                                        
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) 
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