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OŚWIADCZENIE 
 
Ja niżej podpisana (-y) ………………………………………………………………..…………………….. oświadczam, że biorę  
                                                                            (imię i nazwisko) 
 
pełną odpowiedzialność za dzieci/młodzież, które biorą udział w Grudziądzki Amatorskich Prezentacjach Artystycznych 

„GAPA 2023”.  

Skład zespołu: 
 

L.p. Imię i nazwisko  L.p. Imię i nazwisko 
1   16  
2   17  
3   18  
4   19  
5   20  
6   21  
7   22  
8   23  
9   24  

10   25  
11   26  
12   27  
13   27  
14   29  
15   30  
 
 

              …………………………………………………… 
               Czytelny podpis składającego oświadczenie  

                  (opiekuna grupy) 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
  
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 rozp orządzenie o 
ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursu „GAPA 2023”. 
Dane używane są m.in. do celów: 
- ewidencja oraz identyfikacja uczestnika konkursu 
- kontakt z autorem (osoba składająca podpis) 
- wyczytanie imienia i nazwiska uczestników  
- użycie imienia i nazwiska w spisie autorów biorących udział  
w konkursie 
- do pokwitowania odbioru nagród, którego kopia będzie  
załączona danemu sponsorowi, celem potwierdzenia otrzymania  
nagrody przez danego laureata 
- wysyłanie zaproszeń 
- publikacje wizerunku uczestnika podczas wykonywania utworu podczas transmisji na żywo „on-line” oraz oraz po jego zakończeniu na stronach 
internetowych organizatora, platformach facebook oraz youtube. Zapis ten dotyczy również w odniesieniu do plan owanego koncertu galowego. 
Organizator konkursu, czyli Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu informuje, że dane osobowe są przechowywane przez okres niezbę dny do realizacji 
Grudziądzkich Amatorskich Prezentacji Artystycznych. Po zakończeniu konkursu, dane oso bowe nie będą dalej przetwarzane. 

 
    
 …………………………………………………… 
         Czytelny podpis składającego oświadczenie  

      (opiekuna grupy) 
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