XVIII FESTIWAL „PIOSENKI Z SERDUSZKIEM”
TUŁOWICE 14 lutego 2019r.
KARTA ZGŁOSZEŃ
(proszę wypełniać drukowanymi literami, wszystkie pola, zgłoszenia niepełne nie będą przyjmowane)
Nazwa placówki
lub miejscowości

Ulica, nr
Kod pocztowy
Miejscowość
Nr telefonu
e-mail
Kategoria
(zaznaczyć
właściwą)

1 2 3 4

Rok urodzenia

Imię i nazwisko
wykonawcy

Tytuł utworu

Potrzeby
techniczne
Oświadczenie:

Oświadczam, że znam regulamin XVIII Festiwalu Piosenki z Serduszkiem, Tułowice 14 lutego 2019r. i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb festiwalu oraz wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

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

Czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich podpis opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW „XVIII Festiwalu Piosenki z Serduszkiem”
Zgodnie z wymogami określonymi w 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 (zwanego dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tułowicki Ośrodek Kultury z siedzibą ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice tel. 774600672, reprezentowany przez Dyrektora.
Kontakt z administratorem jest możliwy drogą elektroniczną poprzez mail: tokdyrekcja@tulowice.pl lub pisemnie na adres siedziby.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Tułowicki Ośrodek Kultury może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez Dyrektora
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez email: poczta@krzysztofkranc.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody, w celu prawidłowej realizacji i promocji „XVIII Festiwalu Piosenki z
Serduszkiem”
4. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
5. Pani/Pana dane osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami obowiązującymi w przepisach prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne
przeciwwskazania prawne.
7. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy zezwalają na to przepisy prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.
9. Pani/Pana dane będą przechowywane na czas realizacji „XVIII Festiwalu Piosenki z Serduszkiem”, jednak nie dłużej niż przez 5 lat, a następnie niszczone zgodnie z przepisami
prawa.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy przetwarzanie przez Tułowicki Ośrodek Kultury danych osobowych
Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy RODO. Organem właściwym do wniesienia w/w skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji „XVIII Festiwalu Piosenki z Serduszkiem”
12. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku wyraża rodzic lub opiekun prawny.

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

Czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich podpis opiekuna prawnego)

