DANE KONTAKTOWE
NAZWA ZESPOŁU:
KATEGORIA
(ZAZNACZ WŁAŚCIWĄ):

KATEGORIA I (7 - 14 lat)

KATEGORIA II (15-19 lat)

ILOŚĆ OSÓB W ZESPOLE:
IMIĘ I NAZWISKO
INSTRUKTORA/OPIEKUNA:
NUMER KONTAKTOWY:

ADRES E-MAIL:
PODMIOT
PROWADZĄCY ZESPÓŁ:

INFORMACJE O ZESPOLE I REPERTUARZE
HISTORIA ISTNIENIA ZESPOŁU
I DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA:

REPERTUAR:

ZAPOTRZEBOWANIE TECHNICZNE:

PODPIS INSTRUKTORA/NAUCZYCIELA

Dane osobowe uczestników Konkursu (dalej ”dane osobowe”) podlegają ochronie i będą przetwarzane
przez organizatora konkursu 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” lub „rozporządzenie RODO”) wyłącznie w celu
Ponadto informujemy, że:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Administratorem danych osobowych (dalej „Administratorem”) jest Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kultury w Bydgoszczy, z siedzibą: pl.Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel.: 52-585-15-02
e-mail: sekretariat@kpck.pl. Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Administratora
podane są na stronie internetowej http://www.kpck.pl/kontakt/
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:
iod@kpck.pl
Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu organizacji i przeprowadzania
Przeglądu.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia RODO, tj. na
podstawie zgody uczestników Konkursu.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
Dane osobowe mogą być udostępnianie przez Administratora podmiotom upoważnionym do
uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) telefon,
c) e-mail.
Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO).
Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego wizerunku w celu dokumentacji wydarzenia
na stronie www.kpck.pl oraz stronach organizatorów eliminacji wstępnych.
Administrator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą poddawane profilowaniu.

Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
więcej informacji: www.kpck.pl/wojewodzki-konkurs-zespolow-wokalnych-jednym-glosem

