
DIECEZJALNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
„A CÓŻ Z TĄ DZIECINĄ?” 

 
 

KARTA  ZGŁOSZENIOWA – SCHOLA/ZESPÓŁ 
(wydrukuj, uzupełnij, podpisz i odeślij na mail: liturgia.drohiczyn@gmail.com)   

 
 
Nazwa scholii/zespołu 
……………………………………..……………….......................................………………… 
   
……………………………………..……………….......................................…………………   
 
Ilość osób: ………………………… 
 
Rodzaj akompaniamentu (brak, podkład, instrumenty /jakie?): 
 
……………………………………..……………….......................................…………………   
 
Tytuł utworu: ………………………………………………………………………………… 
 
 
Placówka delegująca: parafia lub szkoła: 
 
……………………………………………..............…………………………………………... 
 
……………………………………………..............…………………………………………... 
 
……………………………………………..............…………………………………………... 
 

(nazwa, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 
 
 
Opiekun: 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………. 
            
tel.……………………………… e-mail………………………………………… 
 
Potwierdzam znajomość regulaminu przeglądu  i zobowiązuje się do przestrzegania 
ustaleń organizatora.         

 
 
 

                      ………….….....……………………………………. 
           data i czytelny podpis opiekuna 
  



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episko-
patu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych jest Diecezja Drohiczyńska (ul. Kościelna 10,  
17-312 Drohiczyn) reprezentowana przez Duszpasterza Służby Liturgicznej Diecezji Drohi-
czyńskiej ks. Mateusza Gołosia;  

2) inspektorem ochrony danych w Diecezji Drohiczyńskiej jest ks. Marcin Gołębiewski (inspek-
torodo@drohiczynska.pl);  

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Diecezjalnym Przeglądzie Kolęd i 
Pastorałek dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Duszpasterstwo Służby Liturgicz-
nej Diecezji Drohiczyńskiej; 

4) podstawą przetwarzania tych danych jest poniższa zgoda;  
5) odbiorcą danych osobowych jest Diecezja Drohiczyńska;  
6) dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej sie-

dzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
7) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania przeglądu. Po jego ukończeniu 

znajdą się w księdze pamiątkowej (oryginał i duplikat), która będzie przechowywana w 
Duszpasterstwie Służby Liturgicznej w Drohiczynie i Archiwum Kurii Diecezjalnej w Dro-
hiczynie. 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; 

9) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do komercyjnego wykorzystania w/w nagrań  na 
różnych nośnikach dźwięku i  obrazu. 

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer 
kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episko-pat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu. 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konfe-
rencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez administratora, którym jest Diecezja Drohiczyńska reprezentowana przez 
Duszpasterza Służby Liturgicznej Diecezji Drohiczyńskiej ks. Mateusza Gołosia, moich danych oso-
bowych / danych osobowych osoby niepełnoletniej, której jestem przedstawicielem ustawowym w 
celu uczestnictwa w Diecezjalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek dla Dzieci i Młodzieży w 2022 
roku.  
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7) Dekretu i może być cofnięta 
w każdym czasie.  
 
 
 
 

…………………………………………….………………………………  
(miejsce, data i podpis opiekuna) 

 
 

 


