Konkurs wokalny
„Śpiewamy dla Ziemi”
Rawicz 2022
KARTA ZGŁOSZENIA
Imię, nazwisko uczestnika:
Miejscowość:
Data urodzenia:
Zgłaszany utwór
tytuł:
autor muzyki:
autor tekstu:
Rodzaj akompaniamentu (właściwe podkreślić): półplayback/instrument (jaki?)
Imię i nazwisko akompaniatora (jeśli jest)
Informacje o uczestniku:

Dane do kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem - adres, telefon, e-mail:

ZGODY:
• Udział w konkursie oznacza zgodę na:
- przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka określonych w karcie zgłoszeniowej do
Konkursu wokalnego pn. „Śpiewamy dla Ziemi” Rawicz 2022 przez Organizatora.
- nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowanych na potrzeby Organizatora, bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda dotyczy wizerunku na zdjęciach i nagraniach wykonanych przez
Organizatora z przesłuchań na żywo w dniu 18.06.2022 oraz zdjęć z odbioru nagród.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek może zostać zamieszczony w

gablotach, kronikach, na stronach internetowych Organizatora i partnerów oraz relacjach z
przebiegu konkursu i materiałach promocyjnych na kolejną jego edycję.
•

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1),
dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Rawiczu (dalej jako „Organizator”).
Dane kontaktowe Organizatora: adres: ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz, telefon: 65 546 10 16
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: kontakt.itrs@gmail.com
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu pn„ Śpiewamy dla Ziemi
2022” w tym:
a) przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. Zgoda na udział
traktowana jest jako zgoda na przetwarzanie danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz
b) promocja działań Organizatora poprzez wykorzystanie danych osobowych, w tym wizerunku
osób uczestniczących w konkursie w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę w myśl art. 6 ust.
1 lit a RODO oraz art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4) Organizator udostępni Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którzy w ramach
realizacji celu wspierają Administratora od strony informatycznej, w tym hosting strony
internetowej, portale społecznościowe, partnerzy projektu.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie
wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do udziału
w konkursie. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku będzie możliwe wyłącznie
w oparciu o zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
7) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych
osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17
RODO; ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; przenoszenia
danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; wniesienia sprzeciwu, w przypadkach
określonych w art. 21 RODO; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust.
1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać
wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania.
9) Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji, w której podmiot (wybrany przez
Organizatora portal społecznościowy) posiada serwery poza obszarem Unii Europejskiej.

…..….........................................................
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

