
Karta zgłoszenia
„Hymn – śpiewamy o wolności””

Uwaga! W przypadku duetu prosimy wypełnić osobną kartę dla każdego uczestnika/uczestniczki!
Imię i nazwisko wykonawcy:

Adres zamieszkania wykonawcy:

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail do kontaktu:

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w materiałach informacyjnych,promocyjnychi dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu nadesłanych przezemnie materiałów filmowych, zawierających wizerunek mój/mojego dziecka.
…………………………………………. …………………………………………….(miejscowość, data) (podpis osoby zgłaszającej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r.
…………………………………………. …………………………………………….(miejscowość, data) (podpis osoby zgłaszającej)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r. informuję, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, z siedzibą przyulicy Ogrodowej 22, 43-267 Suszec;2. Inspektor Ochrony Danych: kontakt listowny na adres administratora lub email: iodo@kulturasuszec.pl;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji nagrania na fb Gminnego OśrodkaKultury w Suszcu w dniu 11.11.2021 na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;



5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, cofnięcie zgody będzierównoznaczne z rezygnacją z udziału w publikacji nagrania na fb Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu wdniu 11.11.2021;7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo docofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzaniedanych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochroniedanych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby wziąć udział wpublikacji nagrania na fb Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu w dniu 11.11.2021;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formieprofilowania


