
 

Uczestnicy dobrowolnie zgadzają się na przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez 

organizatora swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 

Gminnego Wieczoru Kolęd poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.  Uczestnicy 

biorący udział w Gminnym Wieczorze Kolęd dobrowolnie zgadzają się na nieodpłatne 

publikowanie zdjęć i nagrań filmowych z wizerunkiem zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana konkursu danych osobowych jest Miejsko Gminny Dom 

Kultury im. Franciszka Kotuli z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 12, PL-36060 Głogów Małopolski, wpisany do Rejestru 

Instytucji Kultury miasta Głogowa Małopolskiego pod numerem 2, NIP: 517-03-53-964, 

REGON: 180756209, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko Gminnym Domu Kultury 

im. Franciszka Kotuli możliwy jest pod adresem e-mail – a.kloc@mgdk.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym realizacji założeń 

wynikający z regulaminu Gminnego Wieczoru Kolęd  na podstawie art. 6 ust 1 

pkt. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 25 lat, 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych  oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  

7. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału 

w Gminnym Wieczorze Kolęd organizowanym przez Miejsko Gminny Dom Kultury 

im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim. 
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Tradycją naszej gminy stało się wspólne kolędowanie, dlatego zachęcamy 

do wzięcia udziału w kolejnym koncercie, który rozpocznie się 20 stycznia 

2019 r. (niedziela) o godz. 15:00 w sali widowiskowej Miejsko Gminnego 

Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.  

 

Każdy podmiot wykonawczy przygotowuje i prezentuje maksymalnie 3 kolędy 

lub pastorałki. 

Warunkiem uczestnictwa jest p ł ł

łoszenia do dnia 8 stycznia 2019 r.  na adres: 

Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12, 36 – 060 Głogów Małopolski 

e-mail: mgdk@mgdk.pl 

Więcej informacji udziela koordynator Wieczoru, Pani Karolina Potoczna,  

tel. 782-030-041. 
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