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KARTA ZGŁOSZENIOWA

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………………………...
WIEK……………………………………………………………………………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ………………………………………………………………….………………………………

Dane kontaktowe:
Adres: ……………………………………………………………………….……………………………………
Telefon…………………………………………………………………..……………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………….…………………………………………..

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………………………….w
warsztatach pn. Hajnowska Mini Akademia Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, organizowanych przez
Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej.

......................................................................................
data i podpis rodzica / opiekuna

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Ja niżej podpisany/-a ………………………..…………………………………………..wyrażam zgodę na
nieodpłatne, rozpowszechnianie oraz wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka1,
utrwalonych na zdjęciach, materiałach video z przebiegu warsztatów pn. „Hajnowska Mini Akademia
Muzyki Cerkiewnej”.

1

Niepotrzebne skreślić. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL HAJNOWSKIE DNI MUZYKI CERKIEWNEJ

Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”
ul. ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka
Konto: PKO BP O/Hajnówka nr 85 1020 1332 0000 1402 0195 6317
www.festiwal.cerkiew.pl
e-mail:festiwal@cerkiew.pl
Tel/fax: +48 85 682 33 51

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego środka
przekazu, włączając w to publikację w na stronach internetowych, mediach społecznościowych
organizatorów warsztatów pn. „Hajnowska Mini Akademia Muzyki Cerkiewnej”.
Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celu następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego
wykorzystania wizerunku. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszego oświadczenia i
w pełni je rozumiem.

………………………………………
Podpis uczestnika/opiekuna uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO",
informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”
reprezentowane przez Prezesa i Wiceprezesa z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. ks. A.
Dziewiatowskiego 15, tel. +48 607 886 931, e-mail: festiwal@cerkiew.pl, wpisane przez Sąd
Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS 0000093104, REGON: 052029233, NIP: 5431997348.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i
organizacji warsztatów pn. Hajnowska Mini Akademia Muzyki Cerkiewnej, a w przypadku danych
osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności
Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody na przetwarzanie
wizerunku.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcą
danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
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podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora,
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających
bezpieczeństwo przekazywanych danych.
4. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl
7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w warsztatach;
9. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału
człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
Mając powyższe na uwadze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

….....................................................
data i podpis

