KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w Dębskim Konkursie Kolędowym – 20.01.2019 r.

Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu (liczba osób w zespole).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa placówki lub imię i nazwisko opiekuna artystycznego w przypadku zgłoszenia
indywidualnego
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kategoria: solista /zespół* (*niepotrzebne skreślić) w kategorii wiekowej (podkreślić wybraną):
- Dzieci przedszkolne i zerówka
- Szkoła podstawowa kl. I-III,
- Szkoła podstawowa kl. IV-VI,
- Szkoła podstawowa kl. VII, VIII, III gimnazjum oraz młodzież do lat 18
- Dorośli
- Grupy mieszane
Tytuł wykonywanego utworu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czas trwania występu, potrzeby techniczne
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna artystycznego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgoda uczestnika (solisty pełnoletniego)/rodzica / opiekuna prawnego, na przetwarzanie i
publikację danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska solisty w związku z
udziałem w Dębskim Konkursie Kolęd, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym
konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Przeglądu,
danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Ponadto
wyrażam zgodę na nagranie prezentacji solisty i jego późniejsze upowszechnianie, w tym
zamieszczenie prezentacji na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania".

..................................................................................................................
Data i czytelny podpis uczestnika
( W przypadku osób niepełnoletnich kartę podpisuje rodzic/opiekun prawny)
..................................................................................................................
Data, pieczątka placówki delegującej,
podpis osoby zarządzającej placówką delegującą

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informuję, że:
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim
(ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie);

•

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Beata Bartnicka (tel. 25 756 47 44, adres email: iod@debewielkie.pl);

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Dębskim Konkursie Kolęd Gminnego Ośrodka
Kultury oraz wykonywania niezbędnych czynności wynikających z realizacji usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub
art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

•

dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie umowy;

•

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do ogłoszenia wyników Dębskiego Konkursu Kolędowego Gminnego
Ośrodka Kultury/odebrania nagród;

•

posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;

•

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;

•

podanie

danych

osobowych

jest

dobrowolne,

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębem Wielkim.

jednakże

konieczne

do

rozpoczęcia

współpracy

