KARTA ZGŁOSZENIA
MIECHOWSKIEGO PRZEGLĄDU WIDOWISK JASEŁKOWYCH
10 stycznia 2020 r.
Miejscowość i nazwa placówki patronującej:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nazwa zespołu i adres siedziby zespołu:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna zespołu, telefon, adres mailowy
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Krótka charakterystyka zespołu
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

………………………………………
Podpis Opiekuna Grupy*
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy nadesłać do dnia 3 stycznia 2020 r.

Centrum Kultury i Sportu
ul. Racławicka 10
32-200 Miechów
e-mail; eidzik@ckis.miechow.eu
______________________________________________________________________________________________
*Opiekun Grupy podpisując Kartę Zgłoszenia akceptuje Regulamin Przeglądu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Centrum Kultury i Sportu w Miechowie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust. 1 lit. e RODO,
przeprowadzenia postępowania konkursowego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy
osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej lub gablocie.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć artystycznych znajduje
podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba,
której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.
7. Wyrażenie zgodny na udział zespołu w przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu danego
przeglądu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do możliwości udziału w przeglądzie.

