OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POEZJI ŚPIEWANEJ I PIOSENKI AKTORSKIEJ FORMA
Barcin, 8 – 10.10.2021 r.
KARTA ZGŁOSZENIA
1. IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY/ NAZWA ZESPOŁU
……………………………………………………………………………………………………………
2. IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZESPOŁU
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………
3. TYTUŁY UTWORÓW (autor muzyki, tekstu, aranżacji)
……………………………………………………………………………...…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
4. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY /lub osoby do kontaktu/ (adres, nr telefonu, e-mail)
…………………………………………………………………………..….………………………………
…………………………………………………………………………..….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. WYMOGI TECHNICZNE (ilość mikrofonów, CD i inne)
…………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………...…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
6. PRZYBLIŻONY CZAS PREZENTACJI……………………………………………………………….

……………………………….
(czytelny podpis)

Prosimy o wypełnienie załączników:
1.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Zał. nr 2 do Polityki

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych

ochrony danych

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

moich

danych

osobowych

zgodnie

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach
realizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej „Forma”.

………………………………..
(data, podpis)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Miejski Dom
Kultury w Barcinie
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193
Warszawa.
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.
………………………………..
( data, podpis)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku

………………………………………………………………………………………………………………..…
(czytelnie imię i nazwisko)
podczas festiwalu oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez utrwalenie (sporządzenie
egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu), digitalizację, wprowadzenie do pamięci
komputera, sporządzenie wydruku komputerowego, zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie
na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej, wprowadzenie do obrotu, w tym w postaci
wydawnictwa książkowego, dziełowego, w tym również w formie wymienno kartkowej
aktualizowanej, wydawnictwa prasowego, materiału telewizyjnego, w formie zapisu
elektronicznego na dowolnym nośniku, nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie
zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej
Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika
łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM wraz z prawem do dokonywania opracowań,
przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski i poza jej granicami.

……………………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis)

