Gminna Biblioteka Publiczna

Gmina
Baranów

w Baranowie

VI Fetting Festiwal
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA
UWAGA! Formularz prosimy wypełnić pismem DRUKOWANYM.
Karty wypełnione niedokładnie i nieczytelnie nie zostaną uwzględnione
Imię i Nazwisko
(nazwa placówki zgłaszającej)
Data urodzenia
Adres korespondencyjny
Numer telefonu
Adres e-mail

Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu
(w przypadku zespołu prosimy podać ilość osób)

soliści

Kategoria muzyczna
(prosimy zaznaczyć odpowiednio)

zespoły wokalno-instrumentalne

Utwór pierwszy

Utwór drugi

Tytuły utworów

gitara
Rodzaj akompaniamentu
(prosimy zaznaczyć odpowiednio)

instrument klawiszowy / syntezator
nagrany podkład muzyczny (nośnik USB / CD
inne (wymień jakie) .................................................................

- krótki życiorys
- zainteresowania
- sukcesy artystyczne

Data
Czytelny podpis
Zgody i Oświadczenia:
1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r.,
L 119, poz. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie - moich danych osobowych / danych osobowych niepełnoletniego uczestnika,
którego reprezentuje w zakresie określonym w Klauzuli Informacyjnej RODO konkursu Fetting Festiwal stanowiącej załącznik
do KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA.
Data i czytelny podpis
2. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz.
631 ze zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i nagrań wideo zawierających - mój wizerunek / wizerunek
niepełnoletniego uczestnika, którego reprezentuję – w tym także nagrań wideo z towarzyszącą im ścieżką dźwiękową, zarejestrowanych w trakcie konkusu Fetting Festiwal, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest
jednoznaczne z tym, że wizerunek i/lub nagrania audio-wideo mogą zostać zamieszczone w materiałach promocyjnych Organizatorów, mediach, publikacjach prasowych, gablotach, kronikach, na stronie internetowej Fetting Festiwal i stronach internetowych Organizatorów.
Data i czytelny podpis
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO Fetting Festiwal

Data i czytelny podpis

Gminna Biblioteka Publiczna
w Baranowie

Gmina
Baranów

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
w zakresie organizacji konkursu artystycznego pod nazwą
„Fetting Festiwal” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Baranowie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych uczestników Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników
niepełnoletnich, także danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych, jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Baranowie (96-314) ul. Armii Krajowej 49.
2) Inspektorem danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie jest Pani Justyna
Rytel – Kuc, e-mail: inspektor.rodo@gmina-baranow.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- przeprowadzenia naboru uczestników konkursu Fetting Festiwal;
- wyłonienia zwycięzców konkursu Fetting Festiwal.
4) Zakres gromadzonych danych osobowych:
- imię i nazwisko uczestnika;
- data urodzenia
- adres korespondencyjny;
- numer telefonu
- adres email.
W przypadku uczestnika niepełnoletniego także:
- imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego;
- numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego.
5) Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane w celu przetwarzania innym podmiotom.
6) Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.
8) Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
9) Uczestnik Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub opiekun, posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu,
10) W każdym momencie uczestnik Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic
lub opiekun, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11) Uczestnik Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub opiekun ma pra-

