Towarzystwo Muzyczna FERMATA w Sieradzu
ul. Jana Pawła II 48
98 – 200 Sieradz

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin

KARTA ZGŁOSZENIA

imię i nazwisko
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stopień pokrewieństwa

instrument

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres ------------------------------------------------------------------------------------------------------------telefon -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Email ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program, czas trwania, instrumentarium
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatkowe informacje o zespole (osiągnięcia, recenzje, notki biograficzne itp.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Muzyczne
Fermata w Sieradzu, danych osobowych moich i mojego dziecka, w postaci:
- danych personalnych oraz teleadresowych wyszczególnionych w karcie zgłoszenia do
Sieradzkiego Festiwalu Muzykujących Rodzin, prowadzonego przez Towarzystwo Muzyczne
Fermata w Sieradzu
- wizerunku utrwalanego na zdjęciach, filmach rejestrowanych podczas Sieradzkiego Festiwalu
Muzykujących Rodzin

Celem przetwarzania danych jest udział w Sieradzkim Festiwalu Muzykujących Rodzin oraz
wykorzystanie wizerunku do informowania i promowania działalności Towarzystwa Muzycznego w
Internecie oraz w innych publikacjach.

…………..………..……….
imiona i nazwiska osób,
których dane dotyczą

…....................................................
data i podpis rodzica - opiekuna prawnego
dziecka, którego dane dotyczą

……….………..…………….………..….
data i podpis osoby,
której dane dotyczą
Na podstawie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy:
1)
Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Muzyczne Fermata w Sieradzu, ul. Jana
Pawła II 48, 98-200 Sieradz, tel./faks 43-827-17-97.
2) Dane objęte zgodą przetwarzane będą w związku z udziałem w Sieradzkim Festiwalu Muzykujących
Rodzin oraz celem informowania o działalności administratora oraz promocji Towarzystwa
Muzycznego Fermata w Sieradzu;
3)
Zakres przetwarzanych przez administratora danych obejmuje: dane personalne osób biorących
udział w Sieradzkim Festiwalu Muzykujących Rodzin, stopień pokrewieństwa, dane teleadresowe, oraz
wizerunek w postaci zdjęć lub filmów;
4)
Dane osobowe będą przetwarzane od chwili złożenia karty zgłoszenia na SFMR oraz przez 5 lat po
jego zakończeniu;
5)
Odbiorcami danych osobowych będą osoby działające z polecenia administratora oraz Państwowa
Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu. W przypadku wizerunku odbiorcami będą osoby korzystające z
publikatorów, w których wizerunek zostanie umieszczony;
6)
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7)
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane, w tym profilowane;
8)
Ma Pani/Pan* prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem;
9)
Odmowa podania danych personalnych wyszczególnionych w karcie zgłoszenia na SFMR
skutkowało będzie odmową przyjęcia zgłoszenia na SFMR.
10)
Każdy posiada również prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10) W przypadku naruszenia przepisów podczas przetwarzania danych, przysługuje Pani/Panu* prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z powyższymi informacjami.
….………………………………..…………….

data i podpis osoby
której dane dotyczą

