
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
I Festiwalu Wokalnego Muzyczny Bukiet Róż w Parku Śląskim – Chorzów 2021,  

organizowanego przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w Chorzowie  
 
 
 
1. Imię i nazwisko wykonawcy .................................................................................................  

 
2. Kategoria wiekowa: 6-11 lat, 12-16 lat *.  

Prosimy o podanie daty urodzenia uczestnika (dzień, miesiąc, rok): ....................................................  
 

3. Adres korespondencyjny ................................................................................................................... 
telefon uczestnika ..................................................., telefon opiekuna ................................................. 

e-mail kontaktowy .................................................................................................................................  
 

4. Program uczestnika:  
(autor tekstu, muzyki) ...........................................................................................................................   

(tytuł) ....................................................................................................................................................  
 

5. Sposób realizacji: podkład na pendrive, a cappella, z akompaniamentem*   
W przypadku wyboru opcji z akompaniamentem, podać instrument akompaniujący .......................... 
oraz imię i nazwisko akompaniatora ..................................................................................................... 
 

…………………….…      …………………………….... 
(miejscowość, data)       (podpis opiekuna prawnego) 

 
 

* niepotrzebne skreślić.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu pt. I Festiwal Wokalny Muzyczny Bukiet Róż w 

Parku Śląskim – Chorzów 2021 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych - „ADMINISTRATOR” - jest Wojewódzki Park 
Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (41 - 501) 
przy Alei Różanej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód 
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000169777, 
NIP: 6270012163, REGON: 000150194  

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonicznie: 
505 919 966 oraz mailowo rodo@parkslaski.pl. 

3. Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i 
przeprowadzenia konkursu lub akcji promocyjnej, wydania nagrody, a jeżeli konkurs tego dotyczy 
również publikacji informacji o laureacie konkursu na stronie internetowej Administratora tj.: 

• celu realizacji Konkursu, zgodnie  z  postanowieniami  Regulaminu konkursu na podstawie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO.) 

• niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych  
przez Administratora w postaci weryfikacji tożsamości (osoby, która bierze udział w  
konkursie lub akcji promocyjnej), umożliwienie Panu/Pani wzięcia w nim udziału,  
ewentualne opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów, marketingu  
produktów i usług oraz personalizowania oferty; ustalania i dochodzenia roszczeń prawnych,  
obrony interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

• w przypadku laureatów - rozliczenie podatkowe przyznanych nagród (art. 6 ust. 1 lit. c  
RODO). 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa bądź na mocy podpisanych umów powierzenia, a odbiorcami Pani/Pana danych mogą być 
partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące 
korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty. 

5. Dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:  
a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia, a w przypadku, gdy 

podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia 
skutecznego sprzeciwu,  

b) w przypadku, gdy dane dotyczą konkursu/akcji promocyjnej – na czas trwania konkursu  
lub akcji promocyjnej,  

c) w przypadku rozliczenia podatkowego – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego,  
w którym przyznano nagrodę. 

6. Administrator Danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do  
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania,  
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- przenoszenia danych, 
- prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem w trakcie jej trwania, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8. Podanie danych osobowych w polach oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne; 
ich niepodanie skutkuje odmową uczestnictwa w konkursie 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z moim udziałem w konkursie 
oraz zostałem zapoznany z powyższą klauzulą informacyjną: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(data) 
 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
   
Ja niżej podpisany/a  

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

 
na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, 
rozpowszechnianie mojego wizerunku: 

• w formie tradycyjnej (np. katalogi, ulotki, notatki prasowe, wystawy, nagrania wideo)  
• elektronicznej (np. w Internecie – między innymi w serwisie Youtube, Facebook oraz na stronie 

internetowej) 
Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w celach związanych z promocją. 
Zgoda dotyczy fotografii przedstawiającej moją osobę: 

• mojego wizerunku utrwalonego podczas eventów firmowych, konferencji, szkoleń w których będę 
uczestniczyć. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych - „ADMINISTRATOR” - jest Wojewódzki Park Kultury i 
Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (41 - 501) przy Alei Różanej 
2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział 
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000169777, NIP: 6270012163, REGON: 
000150194  
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonicznie: 505 919 966 
oraz mailowo rodo@parkslaski.pl. 
Przetwarzanie danych odbywa się na mocy wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), dane będą przetwarzane 
do momentu wycofania zgody, jedynie w celach wskazanych wyżej. 
Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie 
stosownej umowy oraz obsługującym stronę internetową podmiotu, mediom społecznościowym oraz innym 
podmiotom współpracującym z Administratorem w celu reklamowym, promocyjnym, organizacyjnym. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 
Informujemy, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawienia, żądania usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie 
skargi do organu nadzorczego. 
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 
i nie będą profilowane. 
 
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie.  
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym zezwoleniem nie narusza niczyich dóbr 
osobistych ani innych praw. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w 
formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 
 
..........................................................  
czytelny podpis składającego oświadczenie 


