
Karta potwierdzająca udział w akcji 
„Przyjeżdżajcie do Gołuchowa” 

 
Ja niżej podpisana/ny ……………………………………………………………………….., zamieszkała/ły 

                                                                                              (imię i nazwisko) 

……………………………………………………………………………. biorę udział w akcji promocyjnej: 
                                           (adres zamieszkania) 

„Przyjeżdżajcie do Gołuchowa” i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez  Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek w Gołuchowie (na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Wyrażam 
zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach akcji promocyjnej( strona 
internetowa www.goluchow.pl, profil Fb, i prasa lokalna. 
 

 
………………………………..                                    …………………………………. 

                             (data)                                                                                                                                      (podpis) 
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Ulotkę promocyjną przekazałam/em do ……………………………………………….. 
                                                                                                                                                      (pieczęć/podpis) 

  

 
 
 
Ulotkę promocyjną przekazałam/em do ………………………………………………….. 
                                                                                                                                                      (pieczęć/podpis) 

 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych), informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gołuchowskie Centrum kultury 

„Zamek” z siedzibą przy ul. Lipowej 1 w Gołuchowie, reprezentowany przez 

Dyrektora Jednostki. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną 

na adres e-mail gckzamek@goluchow.pl, telefonicznie pod numerem 62 7617 017 

lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. 

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się                            

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl   

3. Pełna treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na 

stronie internetowej www.goluchow.pl  lub w siedzibie Gołuchowskiego Centrum 

Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie.   
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REGULAMIN 

 
 „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa!” 

 
Zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do zaangażowania się w promocję 
walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych i in. naszej gminy. Zapraszamy do 
IV edycji akcji promocyjnej „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa”. Aby wziąć udział w akcji, 
należy wykonać następujące zadania: 
 

1. Zabrać ulotkę promocyjną wraz z kartą potwierdzającą przekazanie ulotki ze 
sobą na wakacje. (odbiór ulotek w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy, w 
GCK „ZAMEK”, w Bibliotece) 

2. W miejscu pobytu wakacyjnego udać się do Informacji Turystycznej lub do biura 
promocji miasta/gminy (ewentualnie muzeum, galerii, hotelu, pensjonatu).  

3. Tam, przekazać ulotkę, informując o akcji oraz zaprosić do odwiedzenia 
Gołuchowa.  

4. Poprosić o możliwość ustawienia ulotki w widocznym miejscu. 
5. Zrobić zdjęcie z momentu przekazywania ulotki (tak, aby widoczne było logo 

punktu Informacji Turystycznej czy biura promocji z nazwą miejscowości 
wakacyjnego pobytu). 

6. Uzyskać potwierdzenie (podpis/pieczątka) przekazania ulotki na karcie 
potwierdzającej. 

7. Zdjęcie oraz skan/fotografię karty potwierdzającej wraz z podpisaną zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych  wysłać na adres gckzamek@goluchow.pl, 
wraz z informacją gdzie dotarła ulotka lub dostarczyć osobiści do biura GCK 
„ZAMEK” 
 

Akcja trwa od 18 maja do 22 września. Osobom, które wezmą udział w akcji wręczymy 
upominki okolicznościowe. 
Podsumowanie akcji odbędzie się podczas XIV Gołuchowskiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego – 8 grudnia 2019 r.  
Wtedy to wśród uczestników akcji rozlosujemy trzy nagrody, w tym nagrodę główną – 
rower ufundowany przez radnych gminy Gołuchów. 
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