
KARTA ZGŁOSZENIOWA

„WIECZÓR KOLĘD” 
W KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W BIELINACH

                                  Bieliny, 13.01.2019r., godz. 16.00

1. Imię i nazwisko wykonawcy/nazwa zespołu:
…………………………………………………………………………………………………………
2. Osoba do kontaktu /nr telefonu/:
…………………………………………………………………………………………………………
3. Prezentowane utwory:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4. Dotychczasowe osiągnięcia: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Sprzęt potrzebny do wykonania utworów /ilość
mikrofonów, CD, MD/:
………………………………………………………………………………………….
6. Łączna ilość osób występujących:
………………………………………………………………………………………….

W związku  z  koniecznością  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  wizerunku  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (4.5.2016  L119/38  Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  PL  w  celach  koniecznych  dla
Administratora Danych, którym jest Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. 
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/danych  osobowych  mojego  dziecka  zawartych  w
zgłoszeniu takich jak: imię i nazwisko, telefon do pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna osoby nieletniej.
Wyrażam zgodę  na umieszczenie  mojego  imienia  i  nazwiska  na  listach  uczestników wydarzenia podawanych do
publicznej wiadomości.

…………………………………                                         ………………………………………………………….          
(miejscowość, data)                                            (podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna osoby nieletniej)
Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  i  upowszechnianie  mojego  wizerunku  oraz  wykonania  artystycznego  na
następujących polach eksploatacji:
a)  w  zakresie  rejestracji  wszelkimi  technikami  (fonograficznymi,  audialnymi,  audiowizualnymi,  multimedialnymi,
poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, informatycznymi), w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie do
pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego.
b)  w  zakresie  rozpowszechniania  przez  Administratora,  publikowania  nagrań  w  radiu  i  telewizji,  publikację  w
Internecie etc. bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę
i powielanie materiałów, za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez Administrator
działalnością, zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia 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. 
Wyżej  wymienione  dane  osobowe przetwarzane  będą  do  celów  związanych  z  organizacją  wydarzenia  i  nie  będą
udostępniane innym podmiotom.

…………………………………                                                 ……………………………………………………….      
(miejscowość, data)                                    (podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna osoby nieletniej)
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art.  233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 
Prawdziwość zawartych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………                                                 ……………………………………………………….      
(miejscowość, data)                                (podpis pełnoletniego uczestnika, lub rodzica/opiekuna osoby nieletniej)


