KARTA ZGŁOSZENIA
XVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży
„Nad Wierną Rzeką” w Małogoszczu

1.

Imię, nazwisko i rok urodzenia wykonawcy
............................................................................................................................................

2.

Adres zamieszkania
............................................................................................................................................

3.

Tytuły piosenek – kompozytor, autor tekstu
A/ .......................................................................................................................................
...

.......................................................................................................................................
B/ .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4.

5.

Wykonawca dysponuje półplaybackiem na nośniku CD
Instytucja, osoba zgłaszająca (adres, ,telefon)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

6.

Imię i nazwisko instruktora, opiekuna (tel. prywatny lub służbowy)
............................................................................................................................................

7.

Krótka informacja o soliście (grupie wokalnej)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury, ul. 11 Listopada 17, 28-366 Małogoszcz
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT,
e-mail: processor@poczta.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- publikacji wizerunku na stronie internetowej Domu Kultury oraz portalach społecznościowych na podst.
Art.6, ust 1, lit. a (zgoda osoby) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
- realizacji działań statutowych Domu Kultury oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze na podst.Art.6, ust 1, lit. c RODO
- realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Domu Kultury na podst.
Art.6, ust 1, lit. f RODO
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
podmioty uczestniczące w realizacji Festwalu, podmioty przetwarzające dane w imieniu Domu Kultury
(obsługujące systemy teleinformatyczne, serwer i bazy danych), podmioty świadczące Domowi Kultury usługi
konsultacyjne, doradcze, pomoc prawną, podmioty i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność
na rzecz lokalnego społeczeństwa, pracownicy i współpracownicy Domu Kultury w ramach wypełnienia
obowiązków służbowych
5) Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas wykonania zadań Domu Kultury i innych prawnych obowiązków,
w tym umownych, i/lub przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, i/lub przez czas,
w którym Dom Kultury może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań
statutowych lub obowiązków prawnych.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
wzięcia udziału w Festwalu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania
statutowego Domu Kultury jakim jest Festwal „Nad Wierną Rzeką”.
Podpis uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna ……………………………......................
Zgoda na publikację wizerunku w mediach
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

..................................................................
czytelny podpis rodzica wykonawcy
lub pieczęć i podpis instytucji patronującej

Podpis uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna ……………………………......................

