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UWAGA!!!
WYPEŁNIAMY WSZYSTKIE POLA KARTY ZGŁOSZENIOWEJ!!!
KARTA ZGŁOSZENIA
XIV OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI
Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna
solista (imię i nazwisko)
jednostka delegująca
adres jednostki
imię i nazwisko instruktora
telefon kontaktowy,
adres mailowy
kategoria artystyczna
kategoria wiekowa
wiek solisty
repertuar
czas trwania prezentacji
potrzeby techniczne
krótka informacja
o soliście
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Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
1. Imię i nazwisko uczestnika :…………………………………………………...…..………….................
2. Imię i nazwisko rodzica/ oprawnego opiekuna:…………………………………………………………
Wyrażam zgodę na udział w XIV OGÓLNOPOLSKIM INTEGRACYJNYM FESTIWALU TAŃCA I PIOSENKI
„Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna” oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wydarzenia
organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.
Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez MOKSiR Chrzanów, w szczególności
poprzez zamieszczanie informacji o wynikach festiwalu, zdjęć lub filmików na stronie internetowej oraz innych profilach
internetowych zarządzanych przez MOKSiR Chrzanów oraz w mediach (prasa, serwisy internetowe) oraz wydawania
wszelkiego rodzaju publikacji przygotowanych przez MOKSiR Chrzanów.
………………………………….
Miejscowość i data

….…..………………………………..
podpis uczestnika/rodzica/ prawnego opiekuna

Klauzula obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuję, że administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chrzanowie ul Broniewskiego 4, 32 – 500 Chrzanów. Inspektorem Ochrony Danych w MOKSiR Chrzanów
jest Pani Barbara Kołacz, e-mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w festiwalu i w oparciu
o ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W innych przypadkach Pani/a dane osobowe przetwarzane będą
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Odbiorcami Pani/a
danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
Pani/a dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów wykonawczych.
Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/a dane
osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w festiwalu. Fakt niepodania w/w danych skutkuje
brakiem możliwości udziału w festiwalu.
Przysługuje Pani/a prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/u również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego
ds. ochrony danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
............................................................................................
podpis uczestnika/rodzica/opiekuna

