
KARTA ZGŁOSZENIOWA 
I Gminny Przegląd Instrumentalistów 

KATEGORIA ZESPÓŁ 

Edycja 2019 – Baranówka 18 MAJ 2019 

Nazwa zespołu: ________________________________________________ 

Imiona i nazwiska członków zespołu: 

1: ____________________________  2: ____________________________ 

3: ____________________________  4: ____________________________ 

5: ____________________________  6: ____________________________ 

Instrumenty:  ____________________________ 

 _______________________________________ 
Wiek uczestników: 

od ____ lat  do ____ lat 

Utwór nr. 1 
Tytuł utworu  

Czas trwania w 

min: 

Kompozytor  

Utwór nr. 2 
Tytuł utworu  

Czas trwania w 

min: 

Kompozytor  

Gatunek muzyczny utwór 1  

Gatunek muzyczny utwór 2  

Potrzeby techniczne 

Mikrofon   tak / nie - Ilość: 

Odsłuch     tak / nie - Ilość: 

Czas na rozłożenie sprzętu: _______ min.  

Inne: 

Opiekun / Instruktor 
Imię i nazwisko:  ____________________ 

Kontakt: _________________________ 

Instytucja delegująca 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji w 

Kocmyrzowie-Luborzycy, Baranówka 6, 32-010 Luborzyca. 

Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w celu: 

1. Udziału Pani/Pana/dziecka w „ I Gminnym Przeglądzie Instrumentalistów ”. 

– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * 

2. Publikowania informacji na liście zwycięzców w ramach prowadzonej akcji. 

– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * 

3. Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie www prowadzonej przez Centrum Kultury i 

Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy (zdjęcia i filmy). 

– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * 

4. Przekazania danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook. 

Wówczas odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC. 

– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * 

5. Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska w gazecie „Wiadomości Lokalne Gminy Kocmyrzów-

Luborzyca”. 

– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania „ I Gminnego Przeglądu Instrumentalistów ”a także przez 

czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu Facebook prowadzonej przez Centrum Kultury i 

Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów 

dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym 

Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania 

spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełniania przez organy publiczne. 

Wyrażając zgodę na publikację wizerunku , akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na 

podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego. 

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa i podmioty, którym 

administrator zaleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 

przetwarzające), Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy. 

Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do 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, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny 

Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

 

Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania danych osobowych, 

podstawie prawnej, czasie ich usunięcia oraz moich prawach   

Data_________________ Podpis _________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

 


