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HARCERSKA WIOSNA KULTURALNA 2020 

ankieta zgłoszeniowa 
 

 

1. Pełna nazwa zespołu (bez skrótów): .............................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

2. Zakres lat urodzenia członków: ....................................................................  

3. Kategoria artystyczna: harcerska, szkolna, placówki kultury (właściwe podkreślić) 

4. Nazwa instytucji delegującej: ........................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 

ul. ......................................................................... miejscowość wraz z kodem: ............................... 

....................................................................  

5. Kierownik artystyczny: imię i nazwisko: ........................................................................................ 

stopień instruktorski (jeśli dotyczy): ........................................................................................................ 

adres e-mail: ............................................. telefon kontaktowy (komórkowy): ...................................... 

6. Ile lat istnieje zespół? ................................... 

7. Liczba członków  zespołu: ................................. 8. Liczba opiekunów zespołu: .................................. 

9. Program prezentacji: 

    Tytuł utworu:                                       Autorzy tekstu i muzyki:                     Czas: 

1) .......................................................        ..............................................   ................. 

    .......................................................        .............................................. 

    .......................................................        .............................................. 

2) .......................................................        ..............................................   ................. 

    .......................................................        .............................................. 

    .......................................................        .............................................. 

3) .......................................................        ..............................................   ................. 
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    .......................................................        .............................................. 

    .......................................................        .............................................. 

  

9. Zapotrzebowanie techniczne (należy dodatkowo poinformować o rodzaju ewentualnego 

akompaniamentu i potrzebnym sprzęcie):  

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

10. Krótka notka o zespole (zdobyte nagrody, festiwale i in.) 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

....................................  .....................................    ..................................... 
(podpis)    (podpis)      Miejscowość, data 
Instruktor zespołu /solisty  Dyrektor jednostki 

delegującej zespół 
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KLAUZULA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW 

- NIEPEŁNOLETNICH  

 

Informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące wykorzystywania danych 
osobowych dziecka  

Drogi rodzicu, drogi opiekunie, 

Powyższe informacje dotyczą wykorzystywania danych osobowych Twojego 
dziecka/podopiecznego oraz wykonywania przysługujących mu praw. Prosimy, abyś zapoznał się 
z powyższymi informacjami oraz, uwzględniając dojrzałość i stopień rozwoju Twojego 
dziecka/podopiecznego,  

• uświadomił mu, jak ważna jest ochrona danych osobowych, 

• wyjaśnił mu, w jaki sposób Chorągiew wykorzystuje jego dane osobowe, 

• uzyskał jego opinię i w miarę możliwości uwzględnił jego rozsądne życzenia przed 
wyrażeniem zgody na przetwarzania jego danych osobowych lub przed wykonaniem 
przysługujących mu praw.  

Ponadto, pragniemy poinformować, że w związku z organizacją konkursu wykorzystujemy 
Twojego dane osobowe w związku z organizacją niniejszego konkursu w celu: 

• poinformowania Cię o warunkach organizacji konkursu i jego regulaminie; 

• odebrania od Ciebie zgody na udział Twojego dziecka/podopiecznego na udział w 
konkursie.  

Przechowujemy te dane do zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu – jeśli Twoje dziecko nie 
zwyciężyło w konkursie, Twoje dane będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu lub 
upływu terminu do wniesienia reklamacji (o ile regulamin konkursu przewiduje ich wniesienie). 
Jeżeli Twoje dziecko zwyciężyło w konkursie, Twoje dane będą przechowywane do czasu 
przyznania nagród. Twoje dane niezbędne do ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń będą 
przechowywane przez trzy lata od zakończenia konkursu. 

Przysługujące Ci prawa zostały opisane poniżej. 

 

Informacja dla uczestników 

Drogi uczestniku, 

w związku ze zgłoszeniem Twojego udziału w konkursie, pragniemy udzielić Ci rzetelnej 
informacji o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. 

Kto jest kim? 
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Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne 
z prawem wykorzystywanie tych danych jest:  

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew […] z siedzibą ……………………… (zwana 
dalej "Chorągwią"). 

Jak się z nami skontaktować? 

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich 

danych osobowych: 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew […] 

  

  ul. ……………………. 

tel.  ……………………… 

fax: ………………………  

e-mail: ………………………… 

Możesz również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony 

danych:  

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew […] 

tel.  +48 888 942 222 

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl 

 

Po co nam Twoje dane osobowe? 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym 

w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem, w tym rozstrzygnięcia konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy, przeprowadzenia przyznania nagród oraz ogłoszenia i publikacji wyników 

konkursu. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest udzielona przez 

Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli nie zwyciężyłeś w konkursie, Twoje dane będą 

przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu lub upływu terminu do wniesienia reklamacji 
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(o ile regulamin konkursu przewiduje ich wniesienie). Jeżeli zwyciężyłeś w konkursie, Twoje dane 

będą przechowywane do czasu przyznania nagród. 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe również w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z organizacją konkursu. Podstawą 

prawną wykorzystania danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

polegający na zapewnieniu prawidłowego przebiegu konkursu oraz na ustaleniu, dochodzeniu lub 

obronie roszczeń. Twoje dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia konkursu. 

Ponadto wykorzystujemy Twój wizerunek abyśmy mogli opracować dokumentację fotograficzną 

konkursu, a także materiały informacyjne i promocyjne oraz abyśmy mogli rozpowszechniać te 

materiały.  Podstawą prawną wykorzystania danych w tym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO).  

 

 

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe? 

Nie ujawniamy Twoich danych osobowych innym osobom, organizacjom lub organom z 
wyjątkiem: 

• organów władzy publicznej uprawionych do uzyskania tych danych w związku 
z prowadzonymi postępowaniami,  

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zakończenia konkursu. Materiały archiwalne 
przechowujemy na mocy przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do czasu 
trwałego zaprzestania działalności przez ZHP 

Jakie prawa Ci przysługują? 

Masz prawo w każdej chwili:  

• wycofać zgodę na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 
konkursu; wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, 
uniemożliwia jednak dalszy Twój udział w konkursie; wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem wykorzystania danych osobowych przed jej wycofaniem; 

• wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie 
uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na 
Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad 
interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże 
się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.  

Ponadto, masz prawo do żądania:  



6 
 

• dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy 
Twoje dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach 
wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane 
osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych 
osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy;  

• sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub 
nieaktualne; 

• usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane osobowe 
przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były 
wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem, w 
szczególności jeżeli cofnęłaś / cofnąłeś zgodę na wykorzystanie danych osobowych lub 
wniosłaś / wniosłeś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych; 

• ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich 
wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych) 
w sytuacjach, gdy:  

o kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, 

o kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych,  

o nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń, 

o wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych; 

• otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych do innego, 
wybranego przez siebie, administratora danych osobowych; masz również prawo do 
żądania, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu 
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych 
osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy 
(w tym Statutu ZHP). 

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść 

w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu. 



 
 

 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 

tel. 41 344 65 55; biuro@wiatraczek.pl  
https://kielecka.zhp.pl; https://wiatraczek.pl 

 

ZESPÓŁ 
 

 

 

ZGODA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW 

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu z 

Administratorem lub bezpośrednio z wyznaczonym przez Administratora inspektorem 

ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

☐ Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Administratora danych osobowych mojego 

dziecka obejmujących dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym w celu 

przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem, w tym rozstrzygnięcia 

konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagród oraz ogłoszenia i publikacji 

wyników konkursu. 

 

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu z 

Administratorem albo bezpośrednio z wyznaczonym przez Administratora inspektorem 

ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych obejmujących wizerunek 

☐ Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Administratora 

w celu opracowania dokumentacji fotograficznej konkursu, a także materiałów 

informacyjnych i promocyjnych oraz rozpowszechnienie tych materiałów.  
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