Karta zgłoszenia
„Urodzinowy kosz piknikowy Ciotki Hrabiny”

Załącznik nr 1

Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami.
1
Imiona i nazwiska twórców
1……………………………………………………………………
2……………………………………………………………………
3……………………………………………………………………
4……………………………………………………………………
4

Kontakt telefoniczny
………………………………………………………………………………...

W związku z Rozporządzeniem 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję,
że zgodnie z Art. 13:
a) Administratorem
Pana/Pani
danych
osobowych
jest: Centrum Kultury
w Polkowicach, ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice, tel. 76 746 88 10,
e-mail: poczta@ckpolkowice.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jędrzej Bajer
tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl,
b) Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,a,c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w
Ustawie – Ustawa z dn. 25 października 1991r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań
w placówce,
c) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres1 roku,
d) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania,
e) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji zajęć.
Udział w działaniach prowadzonych przez Centrum Kultury w Polkowicach jest
jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, robienie zdjęć i
filmowanie wycieczki. Jak również jest wyrażeniem zgody na umieszczanie zdjęć i filmów na
stronie internetowej Centrum Kultury w Polkowicach, profilu i portalu społecznościom
Facebook.

………………………………………………………
podpis uczestnika konkursu

