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___________________________
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

___________________________
TELEFON KONTAKTOWY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 1 w związku z art. 8 ust. 1 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oświadczam,
iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowią załącznik do niniejszej zgody
i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych sobowych/danych osobowych
mojego dziecka* przekazanych w złożonej zgłoszeniu uczestnika projektu „Nowy alfabet
ruchu” dofinansowanym przez Instytut Muzyki i Tańca koordynowanym przez Miejski Dom
Kultury w Redzie ul. Łąkowa 59 A, 84-240 Reda, w celach promocyjnych projektu i wydarzeń
realizowanych w trakcie realizacji oraz upowszechniania
jego
rezulatów.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ i NAGRAŃ
Ja niżej podpisany/a
Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994
roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie,
wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych przez MDK Reda lub przez
inne osoby na zlecenie MDK Reda bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania oraz
zgodnie z 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych
danych w celu uczestnictwa w projekcie „Nowy alfabet ruchu” dofinansowany przez Instytut
Muzyki i Tańca realizowany przez Miejski Dom Kultury w Redzie w roku 2019.

…..….......................................................................
Data i czytelny podpis uczestnika
lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
Informujemy, że:
Administratorem danych jest Miejski Dom Kultury w Redzie z siedzibą przy ul. Łąkowej 59A (kod pocztowy: 84240 Reda), tel.: +48 58 736 28 28, adres e-mail: mdk@reda.pl
Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Domu Kultury jest Pani Patrycja Krauze, nr tel.(58) 678 80 46,
adres e-mail iod@reda.pl
Celem zbierania danych jest dostosowanie zajęć do liczby uczestników oraz ochrona materiałów należących do
Miejskiego Domu Kultury wykorzystywanych podczas projektu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w realizowanym projekcie.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub nadzoru realizacji projektu.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu, licząc od terminu, w którym została
wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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Udział w projekcie „Nowy alfabet ruchu”
koordynowany przez Miejski Dom Kultury w Redzie

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

IMIĘ …......................................................
NAZWISKO …..................................................

Uczeń szkoły podstawowej nr ………. w Redzie, klasa ………………..

Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka …...........................................................
w cyklu warsztatów, wyjazdów (spektakle, spotkania z ekspertami, warsztaty teatralne)
i przygotowaniu spektaklu oraz wykonaniu premiery i dwóch przedstawień w ramach
projektu „Nowy alfabet ruchu”.
Projekt trwa od 25.02.2019 do 10.11.2019 r.

Kontakt:
tel.: ….................................
email: ….................................
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