XIV FESTIWAL PIOSENKI „WSCHODAMI GWIAZD”
Bytów, 22-23.05.2020 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………..........
2. Kategoria………………………………………rok ur. ………...………...
3. Nazwa i adres placówki, która zgłasza uczestnika

/lub zgłoszenie

indywidualne/
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Telefon kontaktowy (nieobowiązkowo)
…………………………………………….................................................
5. Krótka informacja o uczestniku
......................................................................................................................
......................................................................................................................
................................................... ..................................................................
REPERTUAR
1. Tytuł…………………………………….....................................................
Kompozytor……………….........................................................................
Autor tekstu………………………………..................................................

POTRZEBY TECHNICZNE:
……………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję
wszystkie zawarte w nim warunki.

Pieczęć instytucji delegującej

Podpis opiekuna

.................................................

...................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, __________________________________________, pełnoprawny opiekun dziecka
____________________________________________, dobrowolnie
• wyrażam zgodę na utrwalanie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć i nagrań
i upublicznianie ich na stronach internetowych: www.bck-bytow.pl;
www.facebook.pl – profile Zamek Bytowski oraz Stowarzyszenie Miłośników i
Animatorów Kultury Bazuny w związku z udziałem w XIV Festiwalu piosenki
„Wschodami Gwiazd“.
• wyrażam zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska na stronie internetowej
www.bck-bytow.pl w związku z zakwalifikowaniem się do Festiwalu.
………………………………………..…………………….
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)
Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 informuję,
że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Bytowskiego Centrum Kultury
mieszczącym się w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów.
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: dyrektor@bck-bytow.pl
Administrator jest także dostępny pod wskazanym wyżej adresem siedziby w godzinach od
8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
3. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres
e-mail: iod@bodo24.pl
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Państwa zgody, w celu zgłoszenia i wzięcia udziału dziecka
w konkursie.
5. Dane osobowe takie jak numer telefonu kontaktowego będą przetwarzane w celach
kontaktowych i niepodanie ich nie wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału
w konkursie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Podanie danych osobowych wymaganych do wzięcia udziału w konkursie jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa dziecka w konkursie
„Wschodami Gwiazd”.
7. Wyrażenie zgody na upublicznianie imion i nazwisk na stronie internetowej jest dobrowolne.
Nie są Państwo zobligowani do jej wyrażenia.
8. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dotyczące wizerunku w celu promocji
Centrum oraz jego działań poprzez upublicznianie wizerunków dzieci na stronie internetowej
www.bck-bytow.pl; www.facebook.pl – profile Zamek Bytowski oraz Stowarzyszenie
Miłośników i Animatorów Kultury Bazuny na podstawie zgody udzielonej przez
pełnoprawnego opiekuna dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w związku z organizowanym
konkursem.
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących wizerunku jest dobrowolna i można
ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane będę
przetwarzane do czasu odwołania zgody.
10. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym,
prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych
osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Odbiorcami będą również osoby, które będą odwiedzały ww. strony internetowe.
11. Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich
przenoszenia.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że
doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2
i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl
...…..…..………..……..……..…….
podpis uczestnika bądź opiekuna

