F0ORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Przeglądu Teatralno-Muzycznego Osób z Niepełnosprawnością „Maskarada”
edycja 2018
INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY TEATRALNEJ/PIOSENKRZA/MUZYKA:
Nazwa grupy

Nazwa organizacji,
instytucji przygotowującej
Adres - województwo,
miejscowość, ulica
Imię i nazwisko opiekuna

Telefon do opiekuna
E-mail do opiekuna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIENIA/UTWORU:
Tytuł spektaklu/utworu
Liczba występujących osób
Stopień niepełnosprawności
występujących osób

Uwagi:

Czas trwania
Forma artystyczna

Teatralna

Muzyczna

Zaznaczyć: „X”

Opis przedstawiania

Prosimy opisać spektakl/występ

Dodatkowe uwagi opiekuna,
obecność w poprzednich
edycjach
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Fundację Oczami Brata
w celach organizacyjnych, realizacji projektu „(Nie)pełnosprawni Aktywni Kulturalnie” oraz podejmowanymi
inicjatywami z moim udziałem. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody
oraz że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania,
usuwania.

...............................................
miejscowość, data

......................................
czytelny podpis

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam/Nie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach promocyjnych i reklamowych
działań związanych z zadaniami statutowymi Fundacji Oczami Brata oraz realizowanymi projektami, zadaniami
publicznymi, dotacjami. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz że
zostałam/em poinformowany, że mój wizerunek może być publikowany na stronie internetowej, portalach
społecznościowych administrowanych przez osobę wyznaczoną przez Fundację Oczami Barta na podstawie
odrębnego upoważnienia, ulotkach, filmach, w mediach lokalnych i innych materiałach promujących działalność.
Zostałam/em również poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

.............................................
miejscowość, data

…....................................
czytelny podpis

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 – dalej w skrócie zwane RODO,
informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Oczami Brata ul. Brzezińska 47/59/2, 42-200 Częstochowa Kontakt
z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@oczamibrata.pl. Dane osobowe będą przetwarzane
w celach organizacyjnych oraz związanych z realizacją projektu "(Nie)pełnosprawni Aktywni Kulturalnie". Podstawa
prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest
zgodne z prawem jeżeli osoba, której danej dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów), ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy do przetwarzania danych osobowych, uprawnione organy lub
urzędy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami będę również podmioty
przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia z Administratorem. Dane osobowe będą
przetwarzane przez pięć lat po zakończeniu projektu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w zakresie nie
wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych jest
warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie.

Jako osoba odpowiedzialna za przedstawioną/nego wyżej grupę teatralną/piosenkarza/muzyka informuję, iż
zapoznałam/em się z Regulaminem Przeglądu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością
„Maskarada” i zobowiązuje się dotrzymać wszelkich zadań odnośnie zagrania spektaklu/wykonania utworu
muzycznego przez zgłoszoną grupę/osobę w budynku Fundacji Euro Help dnia 22 października 2018 roku
(ul. Przemysłowa 9, 42-200 Częstochowa). Jednocześnie przejmuję wszelką odpowiedzialność za ewentualne
niezgodności.
data, podpis opiekuna grupy

__________________________
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