„PISZ RAP SELEKCJA”
Zgłoszenie do konkursu squadów/ MC’s
Hip Hop Pisz 2019

1. Imię Nazwisko

…………………………………………………………………………

2. Nazwa ekipy/ Ksywy ………………………………………………………………………..

3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………….....

4. Kontakt/ tel.

………………………………………………………………………….

5. Kilka słów o sobie

Powyższy formularz oraz zawarte w nim dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane przez organizatora
wyłącznie na potrzeby organizacji imprezy.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z moim uczestnictwem w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
zawartych w karcie uczestnika przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Piski Dom
Kultury Plac Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz, w celach i zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.
Zostałem/am poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich
poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
.......................................................................
(czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z moim uczestnictwem w konkursie wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą telefoniczna
na wskazany przeze mnie nr telefonu zawarty w karcie uczestnika, w celu informacyjnym (np.
odwołanie konkursu, zmiana terminu, dostarczenie podkładów muzycznych.). Administratorem
Danych Osobowych, którym jest Piski Dom Kultury Plac Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz. Zostałem/am
poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia,
żądania zaprzestania ich przetwarzania.

.......................................................................
(czytelny podpis)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W związku z moim uczestnictwem w konkursie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu
promowania wydarzenia Hip Hop Pisz 2019 – Pisz Rap Selekcja, którym jest Administrator Piskiego
Domu Kultury Pl. Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz. Zdjęcia i video zostaną umieszczone na stronach:
www.pdk.pisz.pl, koncie Facebook Piskiego Domu Kultury oraz witrynie ekspozycyjnej Piskiego
Domu Kultury. Zostałem/am poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych,
możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
.......................................................................
(czytelny podpis)

Ja niżej podpisany akceptuje warunki REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO
„PISZ RAP SELEKCJA 2019” w Piszu
(czytelny podpis)
……………………………………….

(Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną na odwrocie).
KLAUZULA INFORMACJA O ZBIERANIU I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ PISKI DOM KULTURY.
Podstawa Prawna ROZPORZĄDZENIE 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).
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piski Dom Kultury, Plac Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz, e-mail:
pdkpisz@op.pl
tel. 87 423 26 75
2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Piski Dom
Kultury, Plac Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz
e-mail: iod.piskidomkultury@gmail.com
tel. 87 423 26 75
3.Administrator danych osobowych Piski Dom Kultury przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ramach dokumentacji
prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych
umów, działalność statutowa Piskiego Domu Kultury oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po
tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
5.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Piskim Domem Kultury przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest Piski Dom Kultury.
6.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych
i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Piski Dom Kultury Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowaniu, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

