Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„Śpiewam Mojej Ojczyźnie”
(ZGŁOSZENIA ODESŁAĆ DO DNIA 02.11.2021 r.)
1. Imię i nazwisko solisty/grupy wokalnej* (ilość osób w zespole) ............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
2. Telefon kontaktowy ...................................................................................................................................................
3. Tytuły wykonywanego utworu, czas trwania ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
4. Rodzaj akompaniamentu ...........................................................................................................................................
5. Potrzebny sprzęt – rodzaj złącza do własnego instrumentu ……………………………………………….……………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
6. Kategoria (zaznaczyć właściwe):




GRUPY WOKALNE:
 przedszkole,
 klasy 0-3.
SOLIŚCI:
 klasy 0 -3,
 klasy 4-8,
 dorośli.

7. Imię i nazwisko opiekuna solisty/grypy wokalnej* oraz nr tel. kontaktowego
.........................................................................................................................................................................................
8. Krótka informacja o występującym /grupy wokalnej* (od kiedy śpiewa, występy, osiągnięcia itp.)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.............................................................................
9. Uczestnik/uczestniczka/grupy wokalne* uczestniczące w GMINNYM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„Śpiewam mojej Ojczyźnie”, wyraża/ją zgodę na nieograniczone czasowo oraz nieodpłatne przetwarzanie przez
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, telefonu
kontaktowego, nazwy szkoły oraz wizerunku w zakresie:
- publikacji w wydawnictwach drukowanych oraz w Internecie (strona internetowa GOKiS w Legnickim Polu
oraz Facebook zarządzany przez GOKiS w Legnickim Polu),
- zamieszczania na tablicy informacyjnej i w kronice,
- promocji działań statutowych.

...................................
pieczęć/podpis

*niepotrzebne skreślić

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 przyjmuję do wiadomości, że:


Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą przy
Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,



W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony Danych
z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl.



Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Ośrodka Kultury i Sportu na
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 114,
poz.493 ze zm.), ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 ze zm.), ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 ze zm.), oraz na podstawie:





Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację zadania, co do którego zostały
podane dane.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zgodnie z art. 17
ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz na podstawie:
- Art. 9 ust. 2 lit. i - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym
w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.




Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub
upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej.



Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.



Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,



Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 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.

