KARTA ZGŁOSZENIA
10-14.06.2019 r.

Nazwa kapeli / imię i nazwisko

1.
2.
Skład osobowy kapeli
(imię i nazwisko, wiek)

3.
4.
5.
6.

Adres i telefon kontaktowy
Imię i nazwisko opiekuna
(dotyczy wyłącznie kategorii
dziecięco-młodzieżowej)
Kategoria wykonawcy
(*niepotrzebne skreślić)
Udział w konkursie o nagrodę
(*niepotrzebne skreślić)
Tytuł utworu prezentowanego w
konkursie o nagrodę
Zapoznałem się z klauzulą
informacyjną RODO na odwrocie
karty zgłoszenia.
(*niepotrzebne skreślić)
(W przypadku odpowiedzi „NIE”
uczestnik nie może wziąć udziału
w Festiwalu)

DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

DOROŚLI

TAK*

NIE*

TAK*

NIE*

Data i podpis osoby
upoważnionej
(karta bez podpisu jest nieważna)
PRZYPOMINAMY!
KARTY ZGŁOSZENIA MOŻNA SKŁADAĆ DO DNIA 05.06.2019 R. - W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT!
gok@siedlec.pl 68 3848 069
INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zbąszyńska 19, 64-212 Siedlec,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Sarbak iod@presstu.pl,li
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru na Festiwal Kultury Ludowej Zachodniej Wielkopolski, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, rozdział II, oraz na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio
udzielonej zgody
7) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

DATA I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ ………………………………………………………………

