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OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA FESTIWALU 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób 
korzystających z usług GOK-u) dostępną pod adresem http://gok.gminazamosc.pl/odo/  

 
………..............................    ........................................................................... 
                     data            czytelny podpis: imię i nazwisko 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury 
Gminy Zamość z/s w Wysokiem (dalej w skrócie: GOK), Wysokie 154, 22-400 Zamość, NIP 9223052240, 
w celu realizacji zadań statutowych Administratora, tj. na potrzeby umożliwienia mi udziału w IV Festiwalu 
TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Religijnej w Lipsku - 2019 /Gmina Zamość/ dn. 26.05.2019 r., 
organizowanym przez GOK. 
 

Zostałem/am* poinformowany/a*, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do jej 
wycofania w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 
………..............................    ........................................................................... 
                     data            czytelny podpis: imię i nazwisko 
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
Dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach 
podczas IV Festiwalu TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Religijnej - Lipsko 2019 /Gmina Zamość/ 
dn. 26.05.2019 r., którego byłem/am* uczestnikiem, w celu promocji GOK-u lub/i Gminy Zamość przez 
ich publikację: 
 

 na stronie www.gminazamosc.pl  

 na stronie www.gok.gminazamosc.pl  

 w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość 

 w innych materiałach promujących Gminę Zamość lub/i GOK 
 

(zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U. 2018 poz. 650)). 
 

Zostałem/am* poinformowany/a*, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do jej 
wycofania w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 
………..............................    ........................................................................... 
                     data            czytelny podpis: imię i nazwisko 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 
Dobrowolnie wyrażam zgodę na publikację moich imienia i nazwiska w związku z moim 
udziałem w IV Festiwalu TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Religijnej - Lipsko 2019 /Gmina Zamość/ 
dn. 26.05.2019 r., w celu promocji GOK-u lub/i Gminy Zamość przez ich publikację: 
 

 na stronie www.gminazamosc.pl  

 na stronie www.gok.gminazamosc.pl  

 w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość 

 w innych materiałach promujących Gminę Zamość lub/i GOK 
 

(zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U. 2018 poz. 650)). 
 

Zostałem/am* poinformowany/a*, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do jej 
wycofania w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 
………..............................    ........................................................................... 
                     data            czytelny podpis: imię i nazwisko 
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