Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „IGRASZKI”ZABRZE 2020
PLACÓWKA ZGŁASZAJĄCA
Nazwa i adres

Nr telefonu
E-mail

ZESPÓŁ TANECZNY / DUET / SOLISTA

(dla każdego należy wypełnić osobną kartę)

Nazwa zespołu / duetu /
solisty
Liczba i wiek
uczestników
 zaznaczyć w przypadku grupy integracyjnej

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY (CHOREOGRAF)
Imię, nazwisko
Numer telefonu, e -mail
UKŁAD TANECZNY
Tytuł prezentacji
Czas trwania prezentacji

UWAGI DOTYCZĄCE WŁASNYCH DEKORACJI, EFEKTÓW SPECJALNYCH
 tak (do 2 minut)
 nie
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OŚWIADCZENIE
Zgłaszający grupy taneczne, solistów / duety do IX Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Igraszki 2020”
oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem IX Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca
„Igraszki” Zabrze 2020 oraz posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
niepełnoletnich na udział dziecka w Festiwalu oraz na przetwarzanie przez Organizatora, Parterów,
Jury oraz Sponsorów Festiwalu ich danych osobowych w tym wizerunku, wypowiedzi, imienia
i nazwiska w celach informacyjnych i promocyjnych, w tym publikację wizerunku i wypowiedzi na
stronie internetowej www.mok.art.pl, na portalach społecznościowych (typu Facebook, YouTube,
Instagram itp.) przez okres prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu przetwarzania danych,
zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000
z 10.05.2018r.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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) (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016) zawartych w klauzuli informacyjnej.

………………………………..
Pieczątka i podpis
Dyrektora Placówki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja
91a, adres e-mail: kontakt@mok.art.pl;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu - adres e-mail:
marcin.zemla@informatics.jaworzno.pl;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji
IX Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Igraszki” Zabrze 2020 na podstawie art. 6 ust 1 pkt
b w/w rozporządzenia, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział
w Festiwalu,
4. odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa,
5. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowane;
7. dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa;
8. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych i otrzymania ich
kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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