KARTA ZGŁOSZENIA
na Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków
i Gawędziarzy Ludowych
12 maja 2019 r.

1. Nazwa zespołu/solisty ........................................................................................................
............................................................................................................................................
nazwa zespołu/solisty, telefon kontaktowy, e-mail

2. Miejscowość .......................................................................................................................
miejscowość, gmina, powiat

3. Instytucja delegująca .........................................................................................................
............................................................................................................................................
adres, telefon kontaktowy, e-mail

4. Tytuły utworów i czas ich trwania ......................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Charakterystyka zespołu/solisty .........................................................................................
rok powstania, zdobyte nagrody

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Ilość osób (wiek) ................................................................................................................
7. Kierownik zespołu ..............................................................................................................
Zgłaszam zespół/wykonawcę
...........................................

...........................................................

(pieczęć instytucji delegującej)

(czytelny podpis solisty/kierownika zespołu)

Kartę zgłoszenia należy wypełnić czytelnie uzupełniając wszystkie wymagane punkty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Regionalnego Przeglądu Kapel,
Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
Tak
Administratorem danych osobowych uczestników przeglądu jest Dyrektor Regionalnego
Ośrodka Kultury w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Małachowskiego 4, 18-400 Łomża.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod.roklomza@gmail.com.
Dane osobowe uczestników przeglądu przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
art. 6 ust 1. lit b) w celu udziału w powyższym przeglądzie.
Dane podane przez uczestników przeglądu będą przechowywane przez okres udziału w przeglądzie, a po ustaniu celu przetwarzania danych przez okres 12 miesięcy.
Uczestnicy przeglądu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
(sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Uczestnicy przeglądu posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Uczestnicy przeglądu posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane uczestników przeglądu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą
profilowane.
Dane uczestników przeglądu nie będą przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji przeglądu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku (w formie fotograficznej i filmowej) przez Regionalny Ośrodka Kultury w Łomży z siedzibą w Łomży ul. Małachowskiego
4, 18-400 Łomża, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339). Jednocześnie oświadczam,
że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek, dokumentujących wszelkie formy oraz imprez organizowanych przez Regionalny Ośrodka Kultury w
Łomży z siedzibą w Łomży ul. Małachowskiego 4, 18-400 Łomża oraz, że rozpowszechnianie
przez Regionalny Ośrodka Kultury w Łomży z siedzibą w Łomży ul. Małachowskiego 4, 18-400
Łomża mojego wizerunku/wizerunku w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.
Tak/
Nie/*

