Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowanego przez CKB

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Dobrym Mieście – edycja domowa

Dane osobowe Uczestnika
Imiona
Nazwisko
Adres korespondencyjny
Adres e - mail
Repertuar konkursowy

Tytuł:
Kompozytor:
Tytuł:
Kompozytor:

Kategoria wiekowa
(zakreślić odpowiednio)

Kat. I - Szkoły podstawowe klasy I-III
Kat. II - Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
Kat. III - Szkoły podstawowe klasy VII-VIII
Kat. IV - Szkoły ponadpodstawowe

Dane osobowe rodzica zgłaszającego / opiekuna prawnego/ placówki
Imiona i nazwisko/ nazwa placówki
Nr telefonu do kontaktu




Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu fotograficznego organizowanego przez CKB i w
pełni akceptuję jego zapisy.
Poprzez zgłoszenie nagrania na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania
nagrania w mediach, o których zdecyduje organizator konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem
jedynym właścicielem praw autorskich zgłoszonego nagrania oraz, że nie było ono publikowane i
nagradzane w innych konkursach.

Dobre Miasto, dnia ...............................................

..........................................................…
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Chcielibyśmy poinformować, że jesteśmy Administratorem danych osobowych, co oznacza, że podane dane będziemy przetwarzać w celu organizacji oraz
przeprowadzenia konkursu fotograficznego. Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu. Więcej
informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw można uzyskać w Regulaminie.

Załącznik nr 1a do Regulaminu Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowanego przez CKB

Zgoda na publikację danych osobowych Uczestnika na stronach internetowych

……………………………………………………
Imię i nazwisko Uczestnika, data

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych moich/mojego* dziecka, w zakresie: wizerunku, imienia,
nazwiska, wieku oraz miejsca zamieszkania na stronach internetowych Centrum Kulturalno –
Bibliotecznego w Dobrym Mieście oraz na kanale YouTube, w celu promocji zorganizowanego Konkursu.

……………………….………………………
(podpis uczestnika lub rodzica/
opiekuna prawnego)

Zgoda na publikację danych osobowych Uczestnika na portalu Facebook

……………………………………………………
Imię i nazwisko Uczestnika, data

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych moich/mojego dziecka*, w zakresie: wizerunku, imienia,
nazwiska, wieku oraz miejsca zamieszkania, na profilu portalu społecznościowego Facebook**
prowadzonego przez Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście , w celu promocji
zorganizowanego Konkursu.

……………………….………………………
(podpis uczestnika lub rodzica/
opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku publikacji wizerunku na profilu Facebook dane osobowe będą przetwarzane w krajach, mogących nie
zapewniać dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych, np. w USA lub innych krajach, w których Facebook ma
swoje serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez amerykańskie służby (NSA,
FBI, CIA), a Właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko
przetwarzaniu danych osobowych przez te służby.

