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Podpis i pieczęć instytucji delegującej

Poniższe oświadczenie wypełnia reprezentant Zespołu w jego imieniu:
1.

Oświadczam, że każdy z członków Zespołu zapoznał się z treścią regulaminu Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych
i akceptuje jego postanowienia.

2.

Niniejszym oświadczam, że posiadam upoważnienie każdego z członków Zespołu z osobna na nieodpłatne i wielokrotne
wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku i artystycznych dokonań w ramach Sejmiku w materiałach audiowizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”) wykonanych w trakcie Sejmiku Wiejskich Zespołów
Teatralnych. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów (w tym umieszczanie na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie,
kanale WOK na youtube i facebooku) lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki lub metody przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie na terytorium całego świata bez ograniczeń czasowych.

3.

Oświadczam, że każdemu z członków zespołu została przekazana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych, treść przekazanej klauzuli jest jasna i zrozumiała.

Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punktach 1 – 3

……………………………………………..

…………………………………………

Miejscowość i data

czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych 2020
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (adres: ul. Dolnej Panny Marii 3, 20 - 010 Lublin;
nr tel.:532-42-08; e-mail: wok@wok.lublin.pl).
2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: info@wok.lublin.pl, ana_nowak@o2.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych i przechowywane w trakcie Sejmiku
i eliminacji do Sejmiku, a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla
celów archiwalnych.
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innego Państwa lub do organizacji międzynarodowej.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7) Zespół, którego dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich
danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) Podanie danych osobowych, o których jest mowa powyżej jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny uczestnictwa zespołu w Sejmiku
Wiejskich Zespołów Teatralnych. Zespół, którego dane dotyczą jest zobowiązany do ich podania.
9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

