KARTA ZGŁOSZENIA 13. Festiwal SZTUKATORZY
Zalesie Górne 2020
Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia

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

Miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………

Telefon

…………………………………………………………………………………………………………

e-mail

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

Kategoria konkursu
❏ Konkurs na piosenkę autorską
❏ Konkurs poezji
❏ Konkurs plastyczny
Tytuł utworu/pracy

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

Notka o autorze lub opis utworu/pracy (opcjonalnie) …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wszystkie pola należy czytelnie wypełnić, następnie dostarczyć kartę wraz z pracą konkursową do Klubu
Kultury w ZG, przy ul. Białej Brzozy 3 (pon.-pt., godz. 14.30-18.30), w przypadku piosenki wraz z nagraniem
na adres e-mail: sztukatorzy@gmail.com.
Wysłanie wypełnionej karty jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu oraz wyrażeniem
zgody na wykorzystanie zgromadzonego materiału w formie publikacji pokonkursowych bądź promocji
kolejnych edycji konkursu.
❏ Zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu
❏ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

…………………………………………………………….
Podpis uczestnika*

*W przypadku osób niepełnoletnich prośba o podpis Rodzica/Opiekuna

Klauzula informacyjna.
1. Administrator danych: Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Klub
Kultury w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 3, 05-540 Zalesie Górne.
2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach
związanych z organizacją 13. Festiwalu Sztukatorzy 2020.
3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
przesłanki niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z
rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”.
4. Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez
Administratora podmiotom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi oraz
podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach realizacji Festiwalu Poezji Śpiewanej
Sztukatorzy 2019.
5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane będą przechowywane przez okres
trwania eliminacji oraz konkursu, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak ich podania spowoduje brak możliwości
realizowania przez Administratora wobec Państwa działania opisanego w punkcie 2 powyżej.

