
 

 Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka w Puchaczowie, 
zapraszają do udziału  

w Turnieju Gminnym 

25. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego  

ŚMIECHEM – ŻARTEM  
 

TURNIEJ GMINNY  

1. WYSTĄPIENIE RECYTATORSKIE  

 

W roku 2021 wystąpienie recytatorskie należy nagrać i dostarczyć do organizatora turnieju 

gminnego w formie zapisu audiowizualnego.  
 
Dokładnie wypełnione karty zgłoszeń, oświadczenia RODO wraz z nagraniem należy przesłać w 

nieprzekraczalnym terminie 29.10.2021 r.  
 
Adres mailowy: gokpuch@wp.pl    temat wiadomości: Jesienny Konkurs Recytatorski 
 
2. TERMIN  

Posiedzenie jury powołanego przez organizatora turnieju gminnego i ocena wystąpień recytatorskich 

odbędą się 03.11.2021 r.  

Rozstrzygnięcie turnieju gminnego zostanie opublikowane na stronie internetowej i portalu 

społecznościowym organizatora 12.11.2021 r.  

Recytatorzy nominowani do Turnieju Powiatowego zostaną powiadomieni telefonicznie.  
 
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator nie zwraca nagrań oraz kosztów ich dostarczenia, a także zastrzega sobie prawo do zmian 

regulaminu lub odwołania konkursu, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje.  

Powiadomienie o terminie oraz formie odbioru dyplomów i nagród zostanie opublikowane wraz z 

rozstrzygnięciem konkursu.  

Uczestnicy zobowiązani są do odbioru dyplomów i nagród. Nieodebrane dyplomy i nagrody nie będą 

wysyłane.  
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie ul. Rynek3, 21-013 

Puchaczów,  tel.81 7575345 .  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail inspektor@powiatleczynski.pl  

3. Dane osobowe, w tym wizerunek będą nieodpłatnie i wielokrotnie wykorzystywane i rozpowszechnianie 

za pośrednictwem dowolnej techniki i metody w materiałach promocyjnych i fotograficznych w celu 

realizacji Turnieju Gminnego 25. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego (przeprowadzenie konkursu, 

wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników i 

laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych i wizerunku – w formie zdjęć i nagrań wystąpienia 

recytatorskiego – na stronach www, facebooku i w lokalnej prasie) przez PBP w Łęcznej.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

 • dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych,  

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

mailto:gokpuch@wp.pl


naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

 

7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

8. Podpis na karcie zgłoszenia jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz na nieograniczoną, nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie nagrań wstąpień recytatorskich za 

pośrednictwem dowolnej techniki i metody (zamieszczenie na facebooku, stronie www, materiałach 

promocyjnych) przez GOK Puchaczów bez dodatkowej zgody Autorów.  


