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TALENTY
XIII Konkurs Tańca
Gdańsk 2019
ZGŁOSZENIE

Instytucja delegująca, adres, telefon, e-mail:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….........................................................
Kierownik grupy, telefon, e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOLIŚCI:
Lp.

Imię i nazwisko tancerza

Kategoria wiekowa

Kategoria taneczna
(taniec z przyborem,
taniec współczesny, inne
formy tańca)

Data urodzenia
tancerza

DUETY:
Lp.

Imię i nazwisko tancerzy

Kategoria wiekowa

Kategoria taneczna
(taniec z przyborem,
taniec współczesny, inne
formy tańca)

Data urodzenia
tancerzy

2
FORMACJE:
Lp.

Nazwa Formacji
(Ilość tancerzy w
formacji)

Kategoria wiekowa

Kategoria taneczna
(taniec z przyborem,
taniec współczesny, inne
formy tańca)

Data urodzenia
wszystkich
tancerzy

DEBIUTY:
Lp.

Imię i nazwisko
tancerza

Kategoria wiekowa

Data urodzenia
wszystkich
tancerza

Ilość osób ogółem (soliści + duety + mini-formacje + formacje + debiuty) ……………………………………………………………..

Zobowiązuję się do wniesienia opłaty startowej w wysokości …………………..zł
zgodnie z Regulaminem XIII Konkursu Tańca TALENTY 2019

Dane do faktury (wypełnić, jeśli będzie wymagana)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3
ZGODY DLA RODZICÓW NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz moich własnych przez Organizatora
Konkursu Tanecznego Talenty 2019 w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem tego konkursu oraz w celach
promocyjnych. Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie i otrzymałem wszelkie informacje, zgodnie z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj.:
a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku,
ul. Dworcowa 9, 90-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod
numerem 2/92, NIP 583-10-10-860,
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z IOD poprzez e-mail:
daneosobowe@gak.gda.pl
c) Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Tanecznego Talenty 2019 przez Dom
Sztuki Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie.
e) Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników .
f) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu
wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.
h) Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
.
Podpis ……………...…………………………...........**

Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska mojego dziecka na oficjalnych profilach Organizatora na portalach
społecznościowych oraz na stronach www Organizatora, w związku z ogłoszeniem listy startowej oraz wyników konkursu.
Podpis ……………...…………………………...........**

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka/podopiecznego przez
Organizatora, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na
potrzeby w/w konkursu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb
konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego/mojego własnego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
komentarzem. Natomiast nagrania filmowe z jego udziałem, mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów, powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach GAK oraz
portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Wizerunek mojego dziecka/podopiecznego/mój własny* nie może być użyty w formie publikacji obraźliwej dla
dziecka/podopiecznego/mnie* lub naruszać w inny sposób dziecka/podopiecznego/moje* dóbr osobistych.
Podpis ……………...…………………………...........**

*niepotrzebne skreślić
**konieczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

