KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (do 16 roku życia)
XXIII Ogólnopolski Festiwal Słowa
Lubaczów 2022
27 - 29 maja

…………………………...................

……………………………………………………

miejscowość

I.
a)
b)
c)

województwo

Zgłaszam udział mojego dziecka w*:
XXXI Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim „Od Mickiewicza do Miłosza”
XXVII Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim Twórczości Jednego Poety *Małgorzata Lebda*
XX Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim „Literatura dla dzieci”

1.

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

3.

Adres (z kodem), e-mail, telefon
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

4.

Szkoła średnia, dorosły …………………………………………………………………………………………………………………….................................

5.

Instytucja delegująca (nazwa, adres, e-mail)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

6.

Kategoria: recytacja**, poezja śpiewana**, teatr jednego aktora**, wywiedzione ze słowa**, inne**
(jakie)……………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.

Repertuar:
a)

„Od Mickiewicza do Miłosza”:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................

b)

Turniej Jednego Poety * MAŁGORZATA LEBDA *
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

c)

„Literatura dla Dzieci”:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

8.

Osiągnięcia artystyczne (ostatni rok):………………………………………………………………………………………………..............................

9.

Potrzeby (do prezentacji) …………………………………………………………………………………………………………………..............................

10. Akompaniament (ile osób, instrumenty): ………………………………………………………………………………………….............................
11. Imię i nazwisko instruktora …………………………………………………………………………….………………………………….............................
II.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i aktualne:
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wyrażam/nie wyrażam* zgodę/-y na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w związku z publikacją
zdjęć na stronie internetowej i/lub oficjalnym profilu Facebook MDK w Lubaczowie laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu
Słowa, którego organizatorem jest Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie. Wizerunek,
o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za
nieetyczne. Jest on przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.
Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz informacji o miejscowości, w której mieszka moje
dziecko, o szkole, w której się uczy lub o instytucji, którą reprezentuje, jak również o wynikach Festiwalu w celu
informowania (także w mediach) o udziale mojego dziecka w Festiwalu. Dane te będą umieszczone na stronie
internetowej, oficjalnym profilu Facebook MDK w Lubaczowie.
Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych mojego dziecka, ich poprawiania oraz możliwości
żądania uzupełnienia, sprostowania, usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(-am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Festiwalu.
Zostałam/em poinformowany, że moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka, które zostały przez mnie uzupełnione
w karcie zgłoszenia uczestnika zostaną przekazane przez Instytucję delegującą do Administratora danych osobowych czyli
Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie.
Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:

1)
Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas - Bandrowskiego w Lubaczowie
z siedzibą: ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów;
2)
Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3)
Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia XXIII
Ogólnopolskiego Festiwalu Słowa, publikacji informacji o laureatach Festiwalu na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury
w Lubaczowie i w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO. W przypadku danych
osobowych w postaci wizerunku w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
4)
Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy gdyż Festiwal organizowany jest na
podstawie Regulaminu. W związku z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Festiwalu Słowa będziemy przetwarzać następujące
dane: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna (w przypadku osób do 16 roku życia), adres, nazwę szkoły
do której uczęszcza uczestnik lub instytucji, którą reprezentuje do celów organizacyjnych Festiwalu;

art. 6 ust. 1 lit. a – jako zgoda na przetwarzanie danych w celu publikacji danych takich jak imię i nazwisko, szkoła do której
uczęszcza uczestnik lub instytucja, którą reprezentuje uczestnik oraz wizerunek. Zdjęcia oraz dane osób nagrodzonych będą
umieszczone na stronie internetowej i/lub na oficjalnym profilu Facebook Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.

art.. 6 ust. 1 lit c – jako obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń w związku z:
- ustawami dotyczącymi kultury i finansów publicznych,
- zarządzeniami Burmistrza Miasta Lubaczowa w zakresie gospodarowania mieniem będącym w zasobach jednostek
organizacyjnych Miasta Lubaczowa
- Statutem MDK w Lubaczowie.
5)
Okres przechowywania
Dane osobowe uczestników i/lub rodzica opiekuna prawnego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania dla którego zostały zebrane tj. przez czas trwania Festiwalu, a po tym czasie przez okres i w zakresie, w którym
Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą zdnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat
od zakończenia umowy. Natomiast publikacja wizerunku - do momentu wycofania zgody/wniesienia skutecznego sprzeciwu.
6)
Odbiorcy Państwa danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów mogą być: uprawnione podmioty obsługi
informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (w tym hosting strony internetowej i poczty
elektronicznej), organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcami mogą być również osoby odwiedzające siedzibę oraz stronę internetową Administratora czy oficjalny profil MDK na
portalu Facebook, a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi administrator współpracuje z związku z promocją MDK,
media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV. W sytuacji gdy dane osobowe w postaci wizerunku będą publikowane na
oficjalnym profilu MDK w Lubaczowie na portalu Facebook odbiorcą danych będzie Facebook Inc. Dane osobowe będą przekazywane
do państwa trzeciego - USA w związku z ich publikacją na portalu Facebook. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w
sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych
osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Przystępując do Porozumienia Spółka
Facebook Inc. zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
7)
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•
prawo dostępu do swoich danych osobowych,
•
prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe,
•
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów
Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są
przetwarzane.
•
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………………
instytucja delegująca

.......……………………………………......................................
podpis uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić
**właściwe podkreślić

PROSIMY O CZYTELNE I DOKŁADNE WYPEŁNIENIE KARTY

