KARTA ZGŁOSZENIA
„TAKI TANIEC”
VII Ogólnopolski Festiwal Tańca
Oświęcim 2019
Nazwa klubu/instytucja delegująca:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Adres, tel., e-mail:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Imię i Nazwisko trenera/ nr tel. komórkowego
1. ...............................................................................................................................
Imię i Nazwisko opiekuna
1. ...............................................................................................................................
Imię i Nazwisko oraz nr telefonu opiekuna będącego wraz z zespołem w dniu festiwalu
1. ….............................................................................................................................
Nazwa formacji/zespołu: .......................................................................................................
Kategoria wiekowa: ..............................................................................................................
Kategoria taneczna: .............................................................................................................
Czas trwania prezentacji: ......................................................................................................
Liczba tancerzy:.................................................................................................................

W DNIU FESTIWALU:
Do wglądu organizatora trener zobowiązany jest posiadać listę uczestników
festiwalu z uwzględnieniem ich dat urodzenia.
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DANE do faktury:
Imię i Nazwisko/Nazwa firmy:
.........................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................
NIP: ...................................................................................................................................
Lista utworów:
Lp.
Imię i nazwisko wykonawcy

Tytuł utworu

Czas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu i akceptuję go.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia
2016 r. ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Oświęcimskie Centrum Kultury w celu wykonywania statutowych zadań OCK.
Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz że zostałem/am
poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oświęcimskie Centrum Kultury przy ulicy J.
Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.
- Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji
o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych,
a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
- Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora
Danych narusza przepisy niniejszego ogólnego rozporządzenia.
- Podane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu dla którego zostały zebrane
i nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów
prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym podmiotom z którymi Administrator Danych zawarł
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia UE.

........................................................................
podpis/pieczątka trenera/opiekuna grupy

……………………………………………………
pieczątka instytucji delegującej

Informacja dodatkowa:
Istnieje możliwość zamówienia obiadów w restauracji mieszczącej się w budynku Oświęcimskiego
Centrum Kultury. Bliższe informacje i rezerwacje pod numerem (33) 843-22-05.
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