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Zapoznałem się i akceptuję regulaminem konkursu oraz zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały zawarte na
odwrocie karty zgłoszenia.

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

PODPIS INSTRUKTORA/NAUCZYCIELA

Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
więcej informacji: www.kpck.pl/

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Jako dane osobowe należy rozumieć imię i nazwisko oraz wizerunek. Dane osobowe
przetwarzane są będą przed, w trakcie i po udziale „TEATRU BEZ GRANIC” przez KujawskoPomorskie Centrum Kultury z siedzibą w Bydgoszczy (85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 6)
wyłącznie w celach wynikających z organizacji w/w wydarzenia:
• jego przeprowadzenia i udokumentowania,
• utrwalenia na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na:
dysku komputerowym, w sieci multimedialnej,
• zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką, w tym: dyskach audiowizualnych, techniką cyfrową,
techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
• upublicznienia, w tym na stronie internetowej organizatora wydarzenia,
podania informacji do mediów,
• ogłoszenia wyników,
• wykorzystania do celów promocyjnych,
• umieszczenia i wykorzystania we własnych materiałach promocyjnych na stronach
internetowych, 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 (dalej Rozporządzeniem)
• przekazania danych podwykonawcom i współorganizatorom w zakresie niezbędnym do
poprawnego przeprowadzenia wydarzenia i jego obsługi.

2. Ponadto oświadczam, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia, zostałem poinformowany o tym, że:
• Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury z siedzibą w Bydgoszczy
przy placu Kościeleckich 6 jest Administratorem danych osobowych,
• zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
jest dobrowolna, jednak jej niewyrażenie uniemożliwi udział w wydarzeniu,
• dane mojego dziecka/podopiecznego* będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji celów wskazanych powyżej, a po tym czasie przez okres wynikający
z obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach,
• mam prawo wniesienia sprzeciwu i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych naruszałoby przepisy
Rozporządzenia,
• Administrator danych wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można
skontaktować
się poprzez adres e-mail: iod@kpck.pl, we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych i korzystania z praw przysługujących.

