Karta zgłoszenia
Miedzyhufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej
1. Pełna nazwa zespołu /imię i nazwisko solisty
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
2. Kategoria ………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko opiekuna zespołu (reżysera , choreografa) ………………...
………………………………………………………………………………….
4. Adres i tel./fax./e-mail instytucji delegującej ………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
5. Liczba osób w zespole …………………………………………………………
6. Instrumentaliści i rodzaj akompaniamentu …………………………………...
………………………………………………………………………………….
7. Program:
Tytuł utworu ……………………………………………………………………
Kompozytor …………………………………………………………………….
Autor tekstu …………………………………………………………………….
8. Krótka charakterystyka zespołu ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację w mediach w celach promocyjnych nazwisk,
danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu.

...........................
podpis

………………………
Miejscowość i data

………………………
Pieczątka i podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DLA
KIEROWNIKA ZESPOŁU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
karcie zgłoszeniowej w celach przeprowadzenia Miedzyhufcowego Festiwalu Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, ul. Zwycięstwa 2,
42 -575 Strzyżowice.
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas
Miedzyhufcowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej oraz wykorzystanie
wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć w celu informacji i promocji Gminnego Ośrodka
Kultury Gminy Psary:
•

na stronie internetowej Ośrodka Kultury Gminy Psary,

•

na portalu społecznościowym Facebook (fanpage GOK Gminy Psary),

•

serwisie internetowym Instagram,

•

w gminnej gazecie samorządowej Głos Gminy Psary,

•

w serwisie YouTube na kanale Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary,

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 24 ust 1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z
2016r. Poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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. Informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy
Psary, mieszczący się przy ul. Zwycięstwa 2 w Gródkowie,
2. Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, informacji i promocji Gminnego
Ośrodka Kultury Gminy Psary i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
gok.psary.pl;
4. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.
5. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, po 25 maja 2018r.
……………………….
miejscowość, data

…………………………………..
podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
CZŁONKÓW ZESPOŁU*
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas
Miedzyhufcowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej oraz wykorzystanie
wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć w celu informacji i promocji Gminnego Ośrodka
Kultury Gminy Psary:
•

na stronie internetowej Ośrodka Kultury Gminy Psary,

•

na portalu społecznościowym Facebook (fanpage GOK Gminy Psary),

•

serwisie internetowym Instagram,

•

w gminnej gazecie samorządowej Głos Gminy Psary,

•

w serwisie YouTube na kanale Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary,

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 24 ust 1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z
2016r. Poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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. Informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy
Psary, mieszczący się przy ul. Zwycięstwa 2 w Gródkowie,
2. Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, informacji i promocji
Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie
danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres
mailowy gok.psary.pl;
4. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.
5. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, po 25 maja 2018r.
……………………….

…………………………………..

miejscowość, data

podpis

*

Zgodę w imieniu członków (niepełnoletnich) zespołu podpisuje kierownik zespołu.

