
*METRYCZKA 

 
Imię i nazwisko autora pracy   

 
Wiek  

 
Nazwa i adres placówki / numer 

telefonu/ adres e-mail 
 

 
Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna prawnego  
 

 
Numer telefonu kontaktowego/ 

adres e-mail rodzica/ opiekuna 

prawnego  

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. PE i RE 2016/679 

( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. ) informujemy iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego uczestnika jest Miejski Dom Kultury "Koszutka" 
przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach. 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Miejski Domu Kultury „Koszutka” jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mdkkoszutka.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe zgłaszanego uczestnika przetwarzane będą w celu: 

- realizacji przez Organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na pocztówkę upamiętniającą 100. rocznicę wybuchu I Powstania 
Śląskiego pn. „Pamiętamy…”, na który wysyłane jest przedmiotowe zgłoszenie na podstawie art.6 ust, 1 lit. a – zgody na przetwarzanie 

swoich i uczestnika danych osobowych, 

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatorów  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - w celu spełnienia obowiązku informacyjnego, 
umieszczenia na stronach internetowych listy Laureatów zawierającej imię i nazwisko oraz nazwę instytucji reprezentującej, odpowiedzi na 

Państwa pisma, wnioski oraz tworzenia sprawozdań i statystyk na potrzeby instytucji nadrzędnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane oraz dane osobowe uczestnika 

zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na 

podstawie zarządzenia Dyrektora w sprawie Instrukcji archiwalnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika  zawartych w karcie zgłoszenia będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby uprawnione przez administratorów na podstawie 

upoważnień. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane uczestnika nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

względem Pani/Pana i uczestnika. 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym jednak koniecznym do wzięcia udziału w realizowanym przez Organizatorów 

konkursie. 

 

 

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

(miejscowość i data)            (podpis rodzica / opiekuna prawnego ) 

 


