Karta zgłoszeniowa
III Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Kielcach
Proszę wypełniać pismem drukowanym
1. Imię i nazwisko uczestnika:
…………………………………………………………….……………….….……………………………….
2. Kategoria wiekowa oraz data urodzenia:
.…………………………………………………………………………………………..
3. Instytucja patronująca\opiekun (nazwa, adres) lub zgłoszenie indywidualne:
……………………………………………………………………………………………………………………………………................
.………… …………….…..……………………………………………………………………………………………………………….....
4. Tytuł utworu:
…………………………………………………….………..…………..………….……………………………………………..
5. Imię i nazwisko autora utworu:
...………………………………………………………..……………………………………………….
6. Imię i nazwisko kompozytora utworu:
………………………………………………………………………………………………..
7. Czas trwania utworu …………………………………………
8.Nauczyciel \ Instruktor \opiekun:…………………………………………………………………………… ……………..
8. Kontakt do rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika festiwalu (nr tel., adres
e-mail):
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
9. Uwagi techniczne: ……………………………………………………………………………………….………….………………
10. Informacje o wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Wyrażam zgodę na zarejestrowanie występu na nośnikach cyfrowych oraz wykorzystanie
ich w środkach masowego przekazu do celów marketingowych przez Organizatora Festiwalu.
…………………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica, opiekuna, uczestnika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku
z udziałem w III Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Kielce’ 2019 w podanym niżej zakresie:
- umieszczanie informacji i zdjęć na stronach internetowych
- prowadzenie ewidencji konkursowej i archiwizowanie moich danych w związku
z udziałem w konkursie
- przetwarzanie moich danych w związku z przekazaniem nagrody
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach
w celu realizacji działalności statutowej Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.
…………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest Dom Kultury MDK Kielce z siedzibą przy ul. Kozia 10a, w Kielcach 25-514
tel.: 041/36 76 650, adres e-mail: patriotyczna@mdkkielce.pl
2. Celem zbierania danych jest właściwa realizacja obowiązków statutowych instytucji.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w festiwalu organizowanym przez MDK
Kielce. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w festiwalu organizowanym przez
MDK Kielce.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

