KARTA ZGŁOSZENIA

„Góralska kartka wielkanocna”
Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”

Imię i nazwisko autora pracy
Miejsce zamieszkania
Wiek uczestnika
Imię i nazwisko opiekuna
Adres placówki
Telefon placówki
E-mail placówki
Nazwa placówki oświatowej
uczestnika
Prawa autorskie
Z chwilą dostarczenia prac do Organizatora uczestnik/opiekun prawny:
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Oświadcza, iż uczestnik jest wyłącznym twórcą pracy;
Nieodpłatnie przenosi na Centrum pełne prawa autorskie i majątkowe do prac zgłoszonych do Projektu, co upoważnia do ich
wykorzystania na następujących polach eksploatacji bez wypłacania honorariów autorskich:
wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i komunikacyjnych,
rozpowszechnianie,
tworzenie kompilacji,
publikowanie i reprodukowanie prac konkursowych,
publiczne wystawianie i eksponowanie,
utrwalanie za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych,
publikowanie w sieci internetowej,
udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych,
zamieszczanie na stronach internetowych Centrum,
wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym promocyjnych i informacyjnych.
Dane osobowe

1.

2.

3.

4.

Przystępując do Projektu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Projektu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla
udziału w Projekcie.
Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych
oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami
w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Projektu z udziałem danego uczestnika oraz celów Projektu,
ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Projektu, a także
w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika Projektu
licencji.
W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji Projektu dane osobowe
uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.
________________________________________________
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
realizuje projekt „Mobilna wędzarnia kultury”
w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja
cyfrowa domów kultury” dofinansowanego
z Funduszy Europejskich, którego operatorem
jest Narodowe Centrum Kultury.

KLZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ BUKOWIAŃSKIE CENTRUM KULTURY „DOM LUDOWY” W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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/WER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), Bukowiańskie
Centrum Kultury „Dom Ludowy”, informuję, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest:
Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
ul. Kościuszki 87, 34-530 Bukowina Tatrzańska
tel. 18 20 772 21
II. Inspektorem Ochrony Danych w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” jest Pan Andrzej Skupień.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@ugbukowinatatrzanska.pl lub telefonicznie pod numerem
+48182000870 wew. 68.
III. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celach związanych z:
•
•
•
•
•
•
•

organizacją wydarzeń kulturalnych,
czynnym uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych,
członkostwem w zespołach regionalnych,
uczestnictwem w zajęciach edukacyjno-kulturalnych,
działalnością wydawniczą,
działalnością promocyjno-informacyjną,
w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełnianiu obowiązków prawnych ciążących na
Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy”.

IV. Pani/Pana dane oraz dane dziecka mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji
poszczególnych zadań, w tym:
•
•
•

instytucjom upoważnionym na mocy prawa,
podmiotom oraz osobom, którym Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” powierzyło przetwarzanie danych osobowych na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
osobom reprezentującym Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” podczas realizacji poszczególnych zadań.

V. Pani/Pana dane oraz dane dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. III,
a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa. Dane wykorzystywane w celach promocyjno-informacyjnych będą
przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
VI. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, Pani/Pana dane oraz dane dziecka nie będą przetwarzane w innym
celu oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie będą także przekazywane poza terytorium Unii
Europejskiej.
VII. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w/w celów oraz
zawierania umów. Fakt niepodania danych skutkuje brakiem możliwości współpracy.
VIII. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści powierzonych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do
złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Bukowiańskie Centrum Kultury „DOM
LUDOWY” w Bukowinie Tatrzańskiej.
...............................................

....................................................

Data i miejscowość

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
realizuje projekt „Mobilna wędzarnia kultury”
w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja
cyfrowa domów kultury” dofinansowanego
z Funduszy Europejskich, którego operatorem
jest Narodowe Centrum Kultury.

