
KARTA ZGŁOSZENIA
Zespołu do udziału w „ XXII FOLKLORYSTYCZNYCH SPOTKANIACH NAD

PRZEMSZĄ” Chełmek 15 września 2019 r.

1. Nazwa zespołu....................................................................................................................................................

2. Nazwisko i imię kierownika (opiekuna) zespołu...............................................................................................

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

3. Ilość członków zespołu biorących udział w „Spotkaniach nad Przemszą”........................................................

4. Charakterystyka zespołu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewidywany repertuar (czas trwania występu do 10 minut)

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

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

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

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

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

5. Dane kontaktowe (adres, telefon,  e - mail)
.......................................................................................................................................................

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

6. Nie  zapewniamy  przejazdu  i  zwrotu  kosztów  podróży.  O  kolejności  występów  decyduje  organizator
imprezy. 

7. Jako opiekun zespołu potwierdzam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych zawartą w niniejszej karcie zgłoszenia i akceptuję jej treść.

8. Jako  opiekun  zespołu  potwierdzam,  iż  uzyskałem/am  od  członków  zespołu  zgody  na  wykorzystanie
wizerunku zgodnie z treścią punktu 5 informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zawartych w
niniejszej karcie zgłoszenia i dostarczę je na każde żądanie Administratora.

9. Jako  opiekun  zespołu  jestem  zobowiązany/na,  w  stosunku  do  członków  zespołu,  spełnić  należycie
obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, zgodnie z jego treścią załączoną do niniejszej
karty zgłoszenia.

...............................                                                                                ........................................
  Miejscowość i data Podpis opiekuna zespołu

Karty należy przesłać/ dostarczyć do 26.08.2019 r. na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek



Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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),  zwanego  dalej
Rozporządzeniem.

1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32 – 660
Chełmek.

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: moksir@chelmek.pl, telefonicznie pod numerem:
33 846 12 96, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania da-
nych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668
620 696.

4. Celem zbierania danych osobowych jest organizacja  „ XXII  FOLKLORYSTYCZNYCH SPOTKAŃ NAD PRZEMSZĄ” w
Chełmku w dniu 15 września 2019 r. (dalej jako Projekt), w związku z realizacją zadań statutowych MOKSIR, wyni-
kających z przepisów Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

5. Uczestnik zgłaszający się do udziału w Projekcie, zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych, wyraża zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Administratora jego
wizerunku, utrwalonego w trakcie Projektu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publi -
kację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube, instagram, twitter) i
stronach internetowych Administratora oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji Projektu i
zadań statutowych, jak również w pochodzących od Administratora lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach,
prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowa-
nej i  elektronicznej)  rozpowszechnianych przez Administratora w związku z organizacją Projektu lub dotyczącą
jego działalności statutowej. Uczestnik zgłaszający się do udziału w Projekcie wyraża zgodę na uzupełnienie wize-
runku komentarzem z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zespołu bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art.6 ust.1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wyko-
nania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi) 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 prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). W przypad-
ku przetwarzania wizerunku podstawą prawna jest Art. 6 ust.1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) wymienio -
nego wyżej Rozporządzenia.

7. Dane  mogą  zostać  udostępnione  podmiotom  współuczestniczącym  w  realizacji  Projektu,  świadczącym  usługi
prawne związane z działalnością Administratora, podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z dzia-
łalnością Administratora, w tym usługi hostingowe oraz innym niż wskazane powyżej podmiotom, które na pod-
stawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością
Administratora. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym

przez Administratora, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu jej wycofania.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze-

nia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych). 
12. Zgoda, o której mowa w punkcie 5 niniejszej informacji, może być odwołana w dowolnym momencie w całości lub

w części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cof-
nięciem.

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych, oraz nie wyrażenie zgody, o której
mowa w punkcie 5 niniejszej informacji uniemożliwi udział w Projekcie.

14. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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