
Załącznik nr. 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI RELIGIJNEJ 
I PATRIOTYCZNEJ PT.: „THE VOICE OF FARA” 2019 

      ORGANIZATOR: 
PARAFIA PW. ŚW. JANA EWANGELISTY I MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

W BARTOSZYCACH ORAZ URZĄD MIASTA W BARTOSZYCACH 

1. Kategoria (proszę wybrać):

2. Wykonawca – imię i nazwisko/nazwa zespołu:

Wiek: Klasa: 

Dane kontaktowe: 
- adres:

- telefon:

- e-mail:

REPERTUAR 

3. Skład zespołu, liczba osób w zespole:

4. Liczba potrzebnych mikrofonów:

5. Czas trwania prezentacji:

6. Autor, tytuł piosenki religijnej:

8. Rodzaj akompaniamentu/podkładu muzycznego (proszę wybrać):

………………………………………………….. 
   data i podpis uczestnika (opiekuna) 

Zgłoszenia prosimy wydrukować, podpisać i przesyłać listownie na adres: 
Parafia pw. Św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach, 

ul. Mazurska 27, 11-200 Bartoszyce 
tel. 0(89) 762 28 83, tel. do kancelarii: 665 218 122, e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com 

Parafia pw. Św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach,  
ul. Mazurska27, 11-200 Bartoszyce, tel. tel. 0(89) 762 28 83, tel. do kancelarii: 665 218 122, 

e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com

7. Autor, tytuł piosenki patriotycznej:

mailto:fara.bartoszyce@gmail.com
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Załącznik nr 2 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

WŁA SNYCH I DZIECKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  
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) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. O 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych i danych osobowych mojego dziecka: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko, adres zamieszkania dziecka) 
 

przez Parafię pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach, 
ul. Mazurska 27, 11-200 Bartoszyce, tel. tel. 0(89) 762 28 83, tel. do kancelarii: 665 218 122, e-mail: 
fara.bartoszyce@gmail.com w celu uczestnictwa w projekcie pod nazwą Powiatowy Konkurs Piosenki 
Patriotycznej i Religijnej pt.: „The Voice of Fara” 

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres 
korespondencyjny. 

2. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest 
dobrowolne. 

3. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych w tym dziecka jest 
warunkiem uczestnictwa w projekcie pt.: Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej  
i Religijnej pt.: „The Voice of Fara” 

4. Dane osobowe będą pozyskiwane od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.. 
5. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Parafia pw. św. Jana 

Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach, ul. Mazurska 27,  
11-200 Bartoszyce, tel. tel. 0(89) 762 28 83, tel. do kancelarii: 665 218 122, e-mail: 
fara.bartoszyce@gmail.com 

6. W sprawach związanych z danymi rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka proszę kontaktować się z 
Administratorem. 

7. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom umocowanym 
do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego.  

8. Dane będą przechowywane przez okres do 5 lat po zakończeniu projektu następnie usunięte. 
9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz dziecka,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
10. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania 

zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka. Skorzystanie z prawa cofnięcia 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

11. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz dziecka. 
12. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych 

osobowych oraz dziecka przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 
…………………………………………………………………. 
      (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

mailto:fara.bartoszyce@gmail.com
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Załącznik nr 3 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKA KONKURSU 

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

(Imię i nazwisko uczestnika) 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  

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) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. O 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko uczestnika) 

 

przez Parafię pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach, 

ul. Mazurska 27, 11-200 Bartoszyce, tel. tel. 0(89) 762 28 83, tel. do kancelarii: 665 218 122, e-mail: 

fara.bartoszyce@gmail.com w celu uczestnictwa w projekcie pod nazwą Powiatowy Konkurs Piosenki 

Patriotycznej i Religijnej pt.: „The Voice of Fara” 

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres 

korespondencyjny. 

2. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne. 

3. Podanie przez uczestnika konkursu prawidłowych danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w 

projekcie pt.: Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Religijnej pt.: „The Voice of Fara” 

4. Dane osobowe będą pozyskiwane od uczestników konkursu.. 

5. Administratorem danych uczestnika konkursu jest Parafia pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Bartoszycach, ul. Mazurska 27, 11-200 Bartoszyce, tel. tel. 0(89) 762 28 83, tel. do 

kancelarii: 665 218 122, e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com 

6. W sprawach związanych z danymi uczestnika konkursu proszę kontaktować się  

z Administratorem. 

7. Dane osobowe uczestnika konkursu mogą być udostępniane organom umocowanym do ich pozyskania 

na mocy prawa powszechnie obowiązującego.  

8. Dane będą przechowywane przez okres do 5 lat po zakończeniu projektu następnie usunięte. 

9. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

10. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania 

zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

11. Uczestnik konkursu ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. 

12. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych 

przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

…………………………………………………………………. 

  data i czytelny podpis uczestnika) 
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