








Załącznik nr 1  

TARNOGÓRSKI KONKURS PRELEGENCKI 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

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

Rok urodzenia: 

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

Numer telefonu: 

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

E-mail: 

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

Nota biograficzna (max. 750 znaków ze spacjami): 

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

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

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

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

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

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

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

Wybór tytułu filmowego: 

(uczestnik oznacza kolejno cyframi arabskimi 1 – tytuł filmowy preferowany jako pierwszy w 

kolejności, 2 – tytuł filmowy preferowany jako drugi w kolejności, 3 – tytuł ostatni w kolejności) 

 

 „POCIĄG”                       „PARASITE”                       „BOHATER” 

 

Niniejszym poświadczam własnoręcznym podpisem akceptację regulaminu Tarnogórskiego 

Konkursu Prelegenckiego organizowanego przez Tarnogórskie Centrum Kultury. 

Data i podpis osoby zgłaszającej: 

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

   



Załącznik nr 1  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach  

z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Jana III Sobieskiego 7, Dyrektor: Ewa Trojan; 

2) inspektorem ochrony danych w Tarnogórskim Centrum Kultury jest Pan Piotr Kaczmarek, iod@tck.net.pl,  

tel. 32 285 27 34; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Tarnogórskiego Konkursu Prelegenckiego, na 

podstawie art. 6 ust. 1 a RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji, natomiast dane uczestników zakwalifikowanych 

do Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 f  RODO w celu zorganizowania konkursu, wyłonienia zwycięzcy, 

relacjonowania przebiegu Konkursu oraz sprawozdawczości i udokumentowania działalności Tarnogórskiego 

Centrum Kultury, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora; 

4) Dane mogą być przekazywane odbiorcom – sponsorom, fundatorom nagród w Konkursie, a także prasie, 

operatorom pocztowym, operatorom mediów internetowych, w tym społecznościowych. Nie będziemy przekazywać 

danych do państw trzecich ani nie będziemy ich profilować. Jednak proszę pamiętać o tym, że niektórzy operatorzy 

mediów społecznościowych (np. Facebook) przekazują dane do państw trzecich na zasadach określonych w ich 

politykach prywatności. W przypadku Facebook’a można ją znaleźć pod adresem 

https://www.facebook.com/privacy/policy. 

5) Będziemy przetwarzać dane przez okres wymagany do realizacji celów przetwarzania, ale nie krótszy niż 

wymagają tego przepisy kancelaryjno-archiwalne. 

6) Każdy uczestnik ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Dodatkowo każdemu, kogo dane przetwarzamy na podstawie zgody, przysługuje prawo do odwołania zgody 

w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody. 

7) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

wzięcia udziału w Konkursie. 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, zamieszczonego na zdjęciach 

powstałych w trakcie trwania Tarnogórskiego Konkursu Prelegenckiego. Wizerunek zostanie 

wykorzystany do celów promocyjnych, informacyjnych oraz archiwizacyjnych związanych z 

organizacją Konkursu. Jednocześnie jestem świadomy/a, że decyzja o zgodzie na 

wykorzystanie wizerunku nie będzie miała wpływu na mój udział w Tarnogórskim Konkursie 

Prelegenckim 2023. 

Podpis uczestnika Konkursu: 

…………………………………………………………... 

 

Zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w Tarnogórskim Konkursie Prelegenckim  

(wypełnić, jeśli dotyczy) 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………. 

w Tarnogórskim Konkursie Prelegenckim (2023) organizowanym przez Tarnogórskie Centrum 

Kultury w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. 

Podpis rodzica (opiekuna prawnego): 

                                                                                                 

…………………………………………………. 

mailto:iod@tck.net.pl
https://www.facebook.com/privacy/policy

