IV RZGOWSKI FESTIWAL TAŃCA – RZGÓW 2019
KARTA UCZESTNICTWA

1.Nazwa zespołu...........................................................................ilość osób..................

2.Imię i nazwisko opiekuna-choreografa zespołu ( wpisz, jeżeli wyraża zgodę)
…...............................................................................................................................

3.Tel. kontaktowy ( wpisz,jeżeli wyraża zgodę) ................................................................

4.Tytuł i czas trwania prezentacji …..............................................................................
…...................................................................................................................................

5.Informacje o zespole ...................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6.Nazwa i adres instytucji patronującej ….................................................................

…........................ dnia …...................... 2019r.
miejscowość

….........................................
instytucja delegująca

Klauzula informacyjna
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z dnia
24.05.2018r. poz. 1000). oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie ul. Rawska 8,
tel: 42 241 13 12
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie prowadzi działalność kulturalną ( art. 1 ust.1 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).
Wszelkie imprezy z udziałem publiczności są wobec tego wydarzeniami kulturalnymi,
z których jest sporządzana dokumentacja, także fotograficzna, przechowywana następnie
25 lat, zgodnie z wymogami Archiwum Państwowego.
Fotografie z imprez publicznych mogą być publikowane celem upowszechniania kultury.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa do wizerunku rozpowszechniania wizerunku
uczestników, publiczne imprezy nie wymagają zgody.
Powyższe dotyczy wszystkich wydarzeń z udziałem publiczności, w szczególności występów
i popisów uczestników zajęć w grupie, zespole lub indywidualnie. W innych przypadkach
będziemy prosić o zgodę.
Odnośnie danych identyfikacyjnych i kontaktowych podanie tych danych jest warunkiem
zapisu na zajęcia.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 litera a,e RODO w związku z art. 1
ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W przypadkach
przewidzianych w art. 21 ust. 1 RODO przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
Dane mogą być udostępniane instytucjom kontrolującym oraz podmiotom świadczącym na
rzecz Gminnego Ośrodka Kultury:
usługi prawne, informatyczne, doradcze, itp.
W przypadku opieki nad dziećmi dane mogą być udostępnione służbom medycznym,
w nagłych przypadkach.
Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1. dostępu do swoich danych
2. sprostowanie danych
3. ograniczenia przetwarzania danych
4. wniesienie sprzeciwu i żądania usunięcia danych
5. złożenie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
6. Kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:.iod@gok.rzgow.pl

