Załącznik nr 1 do
Regulaminu Wystawy Psów
Niekoniecznie Rasowych

ZGŁOSZENIE PSA NA WYSTAWĘ PSÓW NIEKONIECZNIE RASOWYCH
Łagiewniki, 27 maja 2022 r.
Imię psa ..........................................................................................................................................
Data urodzenia/wiek ......................................................................................................................
Płeć ..................................................................................................................................................
Krótki opis psa (opis będzie odczytany przez konferansjera – czyli kilka słów o historii psiaka, jego
charakterze, umiejętnościach, ulubionych formach zabawy, spędzania czasu itd.).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Właściciel ........................................................................................................................................
Adres ...............................................................................................................................................
(kod, miasto, ulica)
Telefon oraz e-mail .......................................................................................................................
Osoba wystawiająca (jeżeli nie jest to właściciel) ……………………………………………….
Data ostatniego szczepienia psa przeciw wściekliźnie …………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji pokazu, jego
promocji i rozpowszechniania. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku w związku z
udziałem w wystawie w celach informacyjnych i promocyjnych.
...................................................

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

data i podpis właściciela

data i podpis osoby zgłaszającej

Numer Startowy (wpisuje organizator) ………………………………
Kontakt z organizatorem: e-mail: biuro@gokbis.pl

tel. 74 89 39 397

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią REGULAMINU WYSTAWY PSÓW NIEKONIECZNIE
RASOWYCH i akceptuję jego postanowienia.
……………………………………
data i podpis właściciela

...………………....................
data i podpis osoby zgłaszającej

Załącznik nr 1 do
Regulaminu Wystawy Psów
Niekoniecznie Rasowych

Informacja:
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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:
•

Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach z siedzibą w przy ul.
Wrocławskiej 1, 58-210 Łagiewniki,

•

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 748939397, e-mail biuro@gokbis.pl,

•

Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia 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,

•

Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,

•

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa,

•

Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,

•

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

•

Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 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,

•

Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną
na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
ul. Wrocławska 1
58-210 Łagiewniki
e-mail: biuro@gokbis.pl
z dopiskiem na kopercie: Wystawa Psów Niekoniecznie Rasowych

…………………………………..….
miejscowość, data

…………..……….……………………………………..
czytelny podpis osoby odpowiedzialnej
za zgłoszenie

