
………………..(miejscowość), dnia ……………….………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW

KONKURSU „OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO 2020”

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych 

zawierających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka* 

…………………………………………………..........................................................................

/Nazwisko i imię uczestnika/

zarejestrowanych  podczas  konkursu  OGÓLNOPOLSKIE  KONFRONTACJE  TAŃCA
WSPÓŁCZESNEGO 2020 ŻARY organizowanego w dniu 4-5 kwietnia 2020 przez Stowarzyszenie
Przyjaciół  Teatrów Tańca Żarskiego Domu Kultury „TanArt”,  ul.  Okrzei  35,  68-200 Żary  w
następujących mediach:

 Stronie stowarzyszenia
 Stronie Żarskiego Domu Kultury
 Portalu społecznościowym  Facebook
 Kanałach video „Youtube”
 Gazety i TV 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO 
informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konfrontacji jest  Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego Domu Kultury „TanArt”,
ul. Okrzei 35, 68-200 Żary.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie „OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
ŻARY 2020”, zgodnie z celami Stowarzyszenia oraz realizacją działań statutowych stowarzyszenia na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e - przetwarzanie
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa jednak nie dłużej niż przez okres uczestnictwa w konkursie.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym ze Stowarzyszeniem Przyjaciół  Teatrów Tańca Żarskiego Domu Kultury
„TanArt”  m.in.  dostawcom usług ubezpieczeniowych, portalom biletowym itd.   W takich przypadkach podmioty te   będą przetwarzać  dane
osobowe w imieniu administratora na podstawie umów o  powierzeniu danych. 

6. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania
uprzednio udzielonej zgody.

7. Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w imprezie. W przypadku niepodania danych uczestnictwo w Konfrontacjach
będzie niemożliwe. 

9. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

11. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod.stowarzyszenie@gmail.com

Zgodę samodzielnie może wyrazić uczestnik w przypadku ukończenia 16 lat, w przeciwnym wypadku zgodę udziela prawny opiekun.

Data i podpis czytelny uczestnika/opiekuna prawnego

mailto:iod.stowarzyszenie@gmail.com

