
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 DO UDZIAŁU W INTERNETOWYM KONKURSIE 

„SUPERPLON” 

20 sierpnia - 5 września 2020 roku 

 

Nazwisko i imię osoby zgłoszonej do konkursu 
 

........................................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania  
 

.......................................................................................................................... 

 

Nr telefonu do kontaktu  
 

........................................................................................................................... 

 

Adres e-mail 
 

........................................................................................................................... 

 

Krótki opis zebranego plonu : kształt, kolor, odmiana, metoda uprawy itd. 
 

...................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

Czy polubił(a) Pan/Pani profil MOK Jeziorany na Facebooku? 
 
 TAK 
 
 NIE, wskazuję osobę, która zrobiła to w moim imieniu:  
 
(imię i nazwisko wskazanej osoby) ………………………………………… 

 

 

........................................... 

podpis osoby zgłaszającej  

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych t.j Dz.U. z 2016r. poz. 922 z 

późn. zm. oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) w 
celu organizacji konkursu SUPERPLON. 

    

  Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o tym, że: 

1) administratorem w/w danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach,  
ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany;   

2) kontakt z inspektorem ochrony danych – mok.biuro@wp.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej przez strony - na podstawie art. 23 ust. 1 
pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. b i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych; 

4) dane osobowe nie są przekazywanie innym odbiorcom; 

5) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu SUPERPLON oraz 
przewidziany w przepisach prawa; 

6) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i usunięcia swoich danych; jak również do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie; 

8) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem udziału w konkursie SUPERPLON, a 
brak ich podania uniemożliwia udział w ww. konkursie. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

 

 

                                                                                                                                   …………………………………………………………………… 

                   imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach wizerunku w formie zdjęć 
lub filmów dokumentujących wydarzenie – konkurs SUPERPLON. 

 

 

…………………………………………………………………… 

                   imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 


