
Kwestionariusz Miss i Mister Ziemi Jaworskiej 2023 

 

Imię i nazwisko: 

Wiek: 

Data urodzenia: 

Nr telefonu: 

Adres e-mail: 

Nazwa konta na FB: 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego/rodzica: 

Nr telefonu opiekuna prawnego/rodzica: 

Kolor włosów: 

Kolor oczu: 

Wzrost:                                                                                                                                    cm 

Waga:                                                                                                                                       kg 

Adres: 

Kod pocztowy: 

Gmina/Miasto: 

Znajomość języków obcych: 

 

Czy posiadasz prawo jazdy? 

Hobby, zainteresowania:  

 

 

 

 

 

Co jest dla mnie największą wartością? 

 

 

 

 

Biorę udział w konkursie, bo: 

 

 

Plan na przyszłość: 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie, zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych i zgodę na publikację zdjęć. 
                                                                                                               ………………………………. 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu – Klauzula Informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych 

przez JOK 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych. 

                                                                                …………………………………………………… 

            (data, imię i nazwisko oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego) 

                                                    

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez JOK  

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?  

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administratorem danych jest Jaworski Ośrodek Kultury (JOK), reprezentowany przez Dyrektora JOK, z siedzibą w 

Jaworze, (59-400) przy ul. Rynek 5,email: poczta@jok.jawor.pl, tel. (76) 870-28-78 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych może się Pani/ Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez email: 

iod@jok.jawor.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (tj. zgody oraz akceptacji warunków Regulaminu) w celu realizacji imprez realizowanych przez Jaworski 

Ośrodek Kultury, w związku z realizacją ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. 

Upublicznianie wizerunku uczestnika konkursu do celu popularyzacji działalności kulturalnej JOK odbywa się na 

podstawie odrębnej zgody.  

JAKIE DANE ZBIERAMY? 

Zbieramy niezbędne dane potrzebne do realizacji konkursów oraz wizerunek.  

 

DO KOGO PRZEKAZYWANE SĄ DANE? ODBIORCY DANYCH 

Konkurs będzie dokumentowany i może być upubliczniony. Również dane uczestników/ laureatów mogą być 

upublicznione (nie dotyczy nr telefonów) Ponadto wizerunek osób - wyrażających zgodę - może zostać upubliczniany 

jako element działań promocyjnych w zakresie działalności kulturalnej JOK. Dostęp do danych mogą mieć ponadto 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i w zakresie regulowanym 

przez przepisy. 

 

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE? 

Pani/ Pana dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji przez okres 

wynikający z przepisów prawa. 

 

JAKIE SĄ MOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM? 

Gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych narusza przepisy ochrony danych, przysługuje Pani/Panu 

również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

SKĄD POCHODZĄ MOJE DANE? 

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą (w tym od opiekunów prawnych). 

CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE? 

Podanie danych osobowych określonych we wniosku oraz przetwarzanie wizerunku przez Administratora jest 

warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie. Zgoda na upublicznianie wizerunku w ramach promocji 

działalności kulturalnej jest dobrowolna 

 


