
Załącznik do  

Regulaminu I Dyktanda Gminnego 

 pod patronatem Wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

I DYKTANDO GMINNE 

pod patronatem Wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego 

 
Zgłaszam udział mój/mojego dziecka* ....................................................................................................... 

/imię i nazwisko, kategoria/  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
/adres zamieszkania, numer tel. kontaktowego/ 

 

w I Dyktandzie Gminnym pod patronatem Wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego, które 

odbędzie się 13.05.2023 r.  

□ Zapoznałem/łam się z Regulaminem I Dyktanda Gminnego i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych.  

□ Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego/mojego dziecka* 

przez Organizatora, wyłącznie w celu udziału w konkursie oraz informowania o wynikach 

i promowania imprezy.  
*niepotrzebne skreślić  

 

Ochrona danych osobowych: Informujemy uczestników Dyktanda, że:  

• Podstawą prawną ochrony danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. 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.  

• Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Teresin.  

• Kontakt z inspektorem ochrony danych: ido.gminy@teresin.pl  

• Dane osobowe uczestników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO, w związku 

z wykonywaniem przez organizatora zadań publicznych w zakresie działalności kulturalno-

oświatowej i artystycznej oraz realizacją zadań statutowych.  

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia 

i właściwej organizacji Dyktanda. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe 

uczestnictwo w Dyktandzie.  

• Organizator informuje, że podczas Dyktanda oraz wręczania nagród będzie utrwalany wizerunek 

w postaci zdjęć oraz filmów, mających na celu udokumentowanie przebiegu wydarzenia.  

• Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe zostaną wykorzystane w celach informacyjnych oraz 

promocyjnych i będą podlegały publikacji na stronach internetowych Organizatora.  

• Organizator Dyktanda dochowa wszelkich starań, żeby upublicznienie wizerunku nastąpiło 

z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych oraz zobowiązuje się zapewnić jego 

uczestnikom jak najwyższy poziom prywatności.  

• Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• Identyfikacyjne dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok od daty uczestnictwa 

w Dyktandzie. Wizerunek, który zostanie upubliczniony, Organizator będzie przetwarzał do ustania 

celu przetwarzania.  

• Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa.  

 

data ..........…...................................................................................  

 

podpis .....……….............................................................................. 

mailto:ido.gminy@teresin.pl

