
Organizator 

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY 

ul. Elektoralna 12 

00-139 Warszawa 

 
Organizator eliminacji dzielnicowych: 

OŚRODEK KULTURY W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY 

ul. Starzyńskiego 21 

05-075 Warszawa-Wesoła 
 

KARTA UCZESTNIKA 

46. KONKURSU RECYTATORSKIEGO WARSZAWSKA SYRENKA 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA  

 
GMINA/POWIAT .................................................................................................................................................... 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA......................................................................................................................... 

KLASA……………ADRES SZKOŁY - PLACÓWKI............................................................................................. 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska przez 

Współadministratorów Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. 
Starzyńskiego 21 oraz Administratora Wykonawczego Mazowiecki Instytut Kultury, 00-139 Warszawa, 

ul. Elektoralna 12 w celu  uczestnictwa w konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka. Jestem 

świadomy, że konkurs jest kilku etapowy, dane osobowe będą przetwarzane zarówno przez Mazowiecki 
Instytut Kultury (na wszystkich etapach) a także przez Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. 

Warszawy (etap eliminacji) maksymalnie do dnia 31.12.2023 r. Dane osobowe zostały podane 

dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej 
Współadministratorów a także z regulaminem konkursu. 

 
 

…………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

DANE OSOBOWE OPIEKUNA PROWADZĄCEGO 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PROWADZĄCEGO………….…………………............................................... 

E-MAIL DO OPIEKUNA........................................................................................................................................... 

TEL. DO OPIEKUNA................................................... 

 

UTWORY: (autor, tytuł) 

1. ............................................................................................................................. ..........................................

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

2. ............................................................................................................................. ..........................................

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

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych (telefon) w 

celach organizacyjnych związanych z konkursem recytatorskim „Warszawska Syrenka” 



organizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie (Administrator Wykonawczy), dla 

których współadministratorem  osobowych jest Ośrodek Kultury w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. 

Jestem świadomy, że konkurs jest kilku etapowy, dane osobowe będą przetwarzane zarówno przez 
Mazowiecki Instytut Kultury (na wszystkich etapach) a także przez Ośrodek Kultury w Dzielnicy 

Wesoła m. st. Warszawy (etap eliminacji) maksymalnie do dnia 31.12.2022 r. Dane osobowe zostały 

podane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej 
Współadministratorów a także z regulaminem konkursu. 

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

podpis opiekuna prowadzącego/nauczyciela 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I WIZERUNKOWYCH UCZESTNIKA  
 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystanie indywidualnego 

wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie zdjęć/video na stronie internetowej Ośrodka Kultury 

w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (www.domkulturywesola.net), stronach promujących Ośrodek 
Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (www.facebook.com/okwesola), Informatorach, 

Biuletynach, ulotkach Ośrodka, stronach internetowych, Wydawnictwach, Biuletynach Urzędu 

Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz portalu miasta stołecznego Warszawy oraz na stronach 

promujących Mazowiecki Instytut Kultury (www.mik.waw.pl, 
www.facebook.com/mazowieckiinstytutkultury) zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062). 
 

 

 

…………………………………………………….. 
Data, Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

 

 

pieczątka organizatora 

 

*Niepotrzebne skreślić  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ORGANIZATORÓW  

 

Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 Rozporządzenia 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) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy 
Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień 

Współadministratorów. 

Współadministratorami Twoich danych osobowych są: 

 
Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12, więcej możesz 

dowiedzieć się na stronie www.mik.waw.pl 

 
(dalej "Administrator Wykonawczy") 

Oraz Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy – Współadministrator  

 
 

I. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi 

osobowymi w następujących celach.  

http://www.domkulturywesola.net/
http://www.facebook.com/okwesola
http://www.mik.waw.pl/
http://www.facebook.com/mazowieckiinstytutkultury
http://www.mik.waw.pl/


 a. przeprowadzenia konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka 

b. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Tobą a Administratorem 

Wykonawczym i Współadministratorami, co jest prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora Wykonawczego i Współadministratorów. 

II. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy 

powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT, oraz pozostałe 
organizacje biorące udział w procesie eliminacji 

III. Planujemy przechowywać Twoje dane przez okres do dnia 31.12.2020 

IV. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych 

osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  
V. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora Wykonawczego oraz Współadministratorów, przysługuje Ci 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
VI. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo 

cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego przetwarzania.  

VIII. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IX. Podanie danych osobowych jest dobrowolne/ dobrowolne, ale niezbędne, aby realizować 

działania związane z przeprowadzeniem konkursu Warszawskiej Syrenki 

X. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że: 
a. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje 

dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych 

określonymi w art. 5 RODO. 
b. Administrator Wykonawczy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą 

współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności. 

c. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy nie przekazują Twoich danych 

osobowych poza EOG.  
d. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia 

dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych 

osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo  
Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania 

danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane 

przez Administratora Wykonawczy i Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do 
przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych 

osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów 

o ochronie danych osobowych. 

e. Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator Wykonawczy oraz 

Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:  

* zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 
systemów i usług przetwarzania danych osobowych; 

* zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich 

w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 
f. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych 

osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z 

RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO. 

XI. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować 
się zarówno z Administratorem Wykonawczym jak i z Współadministratorami, ale to 

Administrator Wykonawczy będzie Ci na wszystko odpisywał i pilnował realizacji Twoich praw. 

Oznacza to, że najlepiej, abyś kierowała/ł komunikację w zakresie realizacji Twoich praw do:  

Inspektora Ochrony Danych, pocztą na adres Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie ul. 

Elektoralna 12, (najlepiej z dopiskiem "Inspektor danych osobowych"), emailem na adres 

iod@mik.waw.pl  
 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu      podpis instruktora/nauczyciela 
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