KARTA ZGŁOSZENIA
VII KONKURS WOKALNY ŚPIEWANKA
MIEJSCE KONKURSU: WIEJSKI DOM KULTURY W INWAŁDZIE
DATA KONKURSU: 20 maja 2022 roku (piątek) godz. 9:00
Imię i nazwisko uczestnika
Klasa i data urodzenia uczestnika
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego
Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego
Dane instytucji zgłaszającej

Imię i nazwisko instruktora
Telefon kontaktowy instruktora
Adres e-mail instruktora
Tytuły utworów
Kompozytorzy utworów

Autorzy utworów

Wsparcie/warunki techniczne:
Akompaniament / podkład na nośniku*, uwagi

Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników (zgodnie z pkt 1 rozdz. VIII Regulaminu VII
Konkursu Wokalnego „Śpiewanka”)

...........................................................
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA UCZESTNICZĄCEGO W VII KONKURSIE WOKALNYM
„ŚPIEWANKA” ORGANIZOWANYM PRZEZ CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W ANDRYCHOWIE –
WIEJSKI DOM KULTURY W INWAŁDZIE, 20 MAJA 2022 ROKU
Ja, niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na używanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojej/mojego* córki/syna*…………………………………. (imię i nazwisko dziecka) przez Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie w celu informacyjno-promocyjnym związanym z prowadzeniem działalności przez CKiW
w Andrychowie, zarejestrowanym podczas realizacji VII Konkursu Wokalnego „Śpiewanka”.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy wykonane w związku z prowadzoną działalnością CKiW
w Andrychowie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i reklamowych
CKiW w Andrychowie.
Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, filmów i nagrań oraz
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach
służących promocji działalności CKiW w Andrychowie w szczególności w mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych
(m.in. w: folderach, kalendarzach, ulotkach, plakatach, prezentacjach, newsletterze), reklamach prasowych, bilbordach i innych
materiałach eksponowanych na otwartej przestrzeni.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem
CKiW w Andrychowie z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu.
Podpisane oświadczenie jest dobrowolne.
Niniejsza zgoda może być w każdym momencie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ponadto zgadzam się na udostępnienie tych materiałów na płycie CD/DVD na potrzeby dokumentacji VII Konkursu
Wokalnego „Śpiewanka”.
.........................................
Miejscowość i data
* niepotrzebne skreślić

...........................................................
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem wskazanych powyżej danych osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów.
2. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie wyznaczyło Inspektora ds. Ochrony danych osobowych,
z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu ido_ckiw@kultura.andrychow.eu
3. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą:
a) W celu realizacji zapisów Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493), w celu realizacji
obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz w celu
realizacji zadań określonych Statutem Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – art.
ust. 1 lit. c RODO
b) W celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji działalności
Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
c) W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – art. 6
ust. 1 lit. f RODO
d) Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes
Administratora.
4. Odbiorcami powyższych danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
- banki – w zakresie obsługi płatności,
- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.
5. Powyższe dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Zgodnie z RODO osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne,
- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiadają Państwo prawo
do przenoszenia danych.
8. Państwa dane osobowe przechowywane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub
w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Podanie danych osobowych jest:
- dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych osobowych brak jest możliwości udziału w
akcjach organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
...........................................................
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

