18 maja 2019

Pruszcz Gdański
Karta zgłoszenia

1.

Pełna nazwa zespołu …………………………………………………………………………….………….……………………………………

2.

Adres zespołu/ instytucji delegującej (ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon kontaktowy)

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………..………………………………
3.

Imię i nazwisko dyrygenta ………….…………………………………………………………………………..…………………………….

4.

Repertuar konkursowy

Lp.

KOMPOZYTOR (pełne imię i nazwisko)

TYTUŁ

CZAS TRWANIA

1.
2.
3.
4.
5.
5.

Dane o zespole (do wykorzystania w programie festiwalu, rok powstania, krótki opis działalności,

zdobyte nagrody i wyróżnienia, ważne daty, informacje o dyrygencie, inne informacje):
……………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………………………………
………………………..…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..
Podpis Dyrygenta
Dyrygent:
1. wyraża zgodę na utrwalanie przez CKiS występu zespołu techniką fotograficzną oraz dowolną techniką
audio-video,
2. wyraża zgodę na zamieszczanie zdjęć i utrwaleń audiowizualnych o których mowa w pkt 1., zawierających
wizerunek członków zespołu, na stronach internetowych i profilach społecznościowych CKiS,
przechowywanie zdjęć i utrwaleń audiowizualnych w celach archiwalnych, jak również szkoleniowych, oraz w
celu udostępnienia nieograniczonemu kręgowi adresatów,
3. wyraża zgodę na wprowadzanie do obrotu (rozpowszechnianie) zdjęć powstałych w związku z przebiegiem
Festiwalu, w wydawnictwach, prasie, materiałach promocyjnych/informacyjnych CKiS - niezależnie od
formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy,
4. oświadcza że jest upoważniony przez członków zespołu do wyrażenia zgód o których mowa w pkt 1 - 3.

CKiS informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Dyrygenta jest Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
przy ul. Fryderyka Chopina 34, ckis@pruszcz-gdanski.pl,
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Pukaczewski, iodckis@pruszcz-gdanski.pl,
3. podanie danych osobowych Dyrygenta jest niezbędne do udziału zespołu w Festiwalu (podstawa
prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na administratorze (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
4. przekazane dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres wymagany
przepisami, do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
5. osoba przekazująca dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
6. osoba przekazująca dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych,
7. odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na
zlecenie administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa.
8. przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

…………………………………..
Podpis Dyrygenta

