VII Festiwal Młodych Wykonawców Muzyki

KARTA
ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko: ............................................................................................................... ,

2. Adres korespondencyjny, tel., e-mail: ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................................. ,
3

Tytuł prezentacji: .................................................................................................., czas ...................... ,
kompozytor ................................................................................................................................................................
Rodzaj instrumentu .........................................................................,

3. Wymogi nagłośnieniowe, ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. ,
4. Opiekun .................................................................................................

.............................................

……...................................

(miejscowość, data)

(podpis opiekuna lub)

........................................
(pieczątka instytucji delegującej)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia 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) – dalej RODO, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Ostrów Mazowieckiej 3
Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: kontakt@biodo24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO
przez MDK, - dane w postaci wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z
działalnością MDK oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tj. - dane są niezbędne do realizacji umowy
(organizacji, przeprowadzania zajęć).
4) Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w festiwalu
organizowanym przez MDK . Podanie danych osobowych przetwarzanych niezbędnych do realizacji
uczestnictwa Pana/Pani w festiwalu nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
wzięcie udziału w festiwalu będzie niemożliwe. Wyjątkiem stanowią zdjęcia i filmy wykonane w
oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
w zakresie Pana/Pani wizerunku – użytkownicy strony internetowej Administratora oraz profili MDK
na portalach społecznościowych.
w zakresie danych osobowych zbieranych na karcie uczestnika odbiorcami danych osobowych mogą
być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania
danych.
6) Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku w portalach
społecznościowych MDK typu Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat w przypadku wyrażenia zgody
na publikację zdjęć i filmów. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć
się
na
stronie
https://www.facebook.com/policy.php,
portalu
Youtube
https://policies.google.com/privacy , portalu SnapChat - https://www.snap.com/pl-PL/privacy/privacypolicy/
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody do czasu cofnięcia przez
Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO przetwarzane będą do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania zgodnie z przepisami RODO.
9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących
Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
10) W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Zapoznałem/am się i otrzymałem/am regulamin uczestnictwa w konkursie orgaznizowanym przez
MDK w Ostrowi Mazowieckiej.

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego: ……………………………………..

