Załącznik Nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA KAT. PIOSENKA/RECYTACJA
1. Imię i nazwisko , rok urodzenia
..................................................................................................................
2. Nazwa, adres, telefon instytucji patronującej wykonawcy
.................................................................................................................................
3. Prezentowany program ( tytuł piosenki/wiersza, autor słów i muzyki)
A ..................................................................................................................
4. Imię i nazwisko nauczyciela , numer telefonu .............................................
..............................................................................................................................
5. Rodzaj akompaniamentu....................................................................................
6. Dodatkowe potrzeby...........................................................................................
............................................................................................................................

.............................................
pieczęć instytucji delegującej

.......................................
podpis instruktora

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie 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 („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.
1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Zarzeczu reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem
Danych osobowych można się kontaktować:
 listownie, na adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 5, 37 - 205 Zarzecze
 za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: ckzarzecze@itl.pl
2. Z kim możecie się Państwo kontaktować
Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować:
 listownie, na adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 5, 37 - 205 Zarzecze
 za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: rodo.jednostki@zarzecze.itl.pl
3. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1) W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisów prawa, Państwa dane
osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m. in. w celu:
 prowadzenia działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury,
 zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania środków publicznych oraz wykazania realizowanych zadań,
W innych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wcześniej
uzyskanej zgody w celu opisanym w treści zgody.
4. Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, np. pracownicy,
2)




podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych,
podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów zawartych z Administratorem danych osobowych lub inni
administratorzy danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu, m.in. takie jak: podmioty świadczące usługi
informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe,
oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską.
5. Jak długo dane osobowe będą przechowywane
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 w zakresie dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - Państwa dane osobowe będą przetwarzane
przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zastosowaniem przepisów
dotyczących archiwizacji dokumentów,


w zakresie udzielonej zgody – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu lub do
czasu odwołania zgody.
6. Jakie przysługują Państwu prawa
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania (poprawienia)
danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo
do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są
przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes
Urząd Ochrony Danych Osobowych.
- z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa wskazane w punkcie 6 powyżej.
7. Prawo do cofnięcia zgody
Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres:
Centrum Kultury w Zarzeczu, ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 5, 37 - 205 Zarzecz, na adres poczty e – mail: ckzarzecze@itl.pl lub osobiście
w siedzibie Administratora danych osobowych.
8. Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie mogła wiązać się z brakiem możliwości
skorzystania z usług Centrum Kultury w Zarzeczu.
9. Czy Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU(osoba pełnoletnia)
Zarzecze, dnia ……. r.
Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 1 lit. a 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 (dalej „RODO)” ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:
1. 
2. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie fotografii analogowej, cyfrowej lub
nagrania wideo,
nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie fotografii analogowej, cyfrowej
lub nagrania wideo.

w celach wskazanych poniżej
1. 
2. 
3. 
4. 

publikacja wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Administratora danych osobowych,
publikacja wizerunku w materiałach reklamowych lub ofertowych Administratora danych osobowych,
publikacja wizerunku w materiałach wewnętrznych Administratora danych osobowych,
publikacja wizerunku w prasie.

w związku z organizacją wystawy pn.: PT. :„OJCZYZNA W POEZJI, RYSUNKU ORAZ PIEŚNI I PIOSENCE” w dniu 6.11.2020 r.
przez Centrum Kultury w Zarzeczu w celach kontaktowych
.
Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej Centrum Kultury w Zarzeczu, w tym z informacją o celu i podstawie przetwarzania
oraz prawach, które mi przysługują.

__________________________
(czytelny podpis)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (osoba pełnoletnia)
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 („RODO”), oświadczam że:
1. 
2. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych,
nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych.

w postaci:
1. 
imienia i nazwiska,
2. 
adresu zamieszkania,
3. 
numeru telefonu,
4. 
adres e-mail.
w celu wzięcia udziału w konkursie PT. :„OJCZYZNA W POEZJI, RYSUNKU ORAZ PIEŚNI I PIOSENCE” w dniu 6.11.2020 r.
przez Centrum Kultury w Zarzeczu w celach kontaktowych
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej
Centrum Kultury w Zarzeczu, w tym z informacją o celu i podstawie przetwarzania oraz prawach, które mi przysługują.

__________________________

(czytelny podpis)

Zarzecze, dnia ……………….
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (osoba niepełnoletnia)
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 („RODO”), oświadczam że:
1. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/ córki ……………………………………………… przez
Administratora danych osobowych,

2. 

nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/ córki ………………………… przez Administratora
danych osobowych.

w postaci:
1. 
imienia i nazwiska,
2. 
adresu zamieszkania,
3.  numeru telefonu
w celu organizacji konkursu PT. :„OJCZYZNA W POEZJI, RYSUNKU ORAZ PIEŚNI I PIOSENCE” w dniu 6.11.2020 r. przez
Centrum Kultury w Zarzeczu w celach kontaktowych
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej
Centrum Kultury w Zarzeczu, w tym z informacją o celu i podstawie przetwarzania oraz prawach, które mi przysługują.
__________________________
(czytelny podpis opiekuna prawnego)
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU(osoba niepełnoletnia)
Zarzecze, dnia ……. r.
Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 1 lit. a 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 (dalej „RODO)” ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:
1. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna………………………………………………
w postaci mojego wizerunku w formie fotografii analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo,
2. 
nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku mojej córki/mojego
syna……………………………………………… w formie fotografii analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo.
w celach wskazanych poniżej
1. 
publikacja wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Administratora danych osobowych,
2. 
publikacja wizerunku w materiałach reklamowych lub ofertowych Administratora danych osobowych,
3. 
publikacja wizerunku w materiałach wewnętrznych Administratora danych osobowych,
4. 
publikacja wizerunku w prasie.
w związku z organizacją wystawy PT. :„OJCZYZNA W POEZJI, RYSUNKU ORAZ PIEŚNI I PIOSENCE” w dniu 6.11.2020 r. przez
Centrum Kultury w Zarzeczu w celach kontaktowych
Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej Centrum Kultury w Zarzeczu, w tym z informacją o celu i podstawie przetwarzania
oraz prawach, które mi przysługują.

__________________________
(czytelny podpis)

WYTYCZNE SANITARNE
W Centrum Kultury w Zarzeczu obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania tegoż reżimu w trakcie epidemii COVID-19.
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przedłożenia Oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia wypełnionego w dniu
przystąpienia do konkursu .
Opiekun artystyczny uczestnika również wypełnia oświadczenie .

Oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia
Oświadczam, że uczestnicząc w Konkursie PT. :„OJCZYZNA W POEZJI, RYSUNKU ORAZ PIEŚNI I PIOSENCE”
organizowanym przez Centrum Kultury w Zarzeczu w dniu 6 listopada 2020 r. w czasie trwania czasu pandemii COVID19 jestem świadomy/a istnienia licznych czynników ryzyka zakażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie
będą wnosić skarg i zażaleń.
Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miałem styczności z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie .

………………….................................................................
data i podpis uczestnika/ lub prawnego opiekuna

Oświadczenie opiekuna artystycznego o stanie zdrowia
Oświadczam, że uczestnicząc w konkursie PT. :„OJCZYZNA W POEZJI, RYSUNKU ORAZ PIEŚNI I PIOSENCE”
organizowanym przez Centrum Kultury w Zarzeczu 6 listopada 2020 r. w czasie trwania czasu pandemii COVID-19
jestem świadomy/a istnienia licznych czynników ryzyka zakażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będą
wnosić skarg i zażaleń.
Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miałem styczności z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie
………………….....................................
data i podpis opiekuna artystycznego

