Karta zgłoszenia
X Grand Prix Polski Dance Września 2018
Nazwa zespołu:
Instytucja delegująca:
Dane kontaktowe:
Trener/opiekun:
Czas trwania prezentacji:
Dane do faktury:
Kategoria taneczna*

Konkurencja*

Kategoria wiekowa*

Disco Dance

solo

do lat 8

Disco Show

duet*

9-11 lat

Hip Hop

miniformacja

12-15 lat

Street Dance

formacja

16 +

Jazz

31+

Contemporary
Inne Formy Tańca
Do 8 lat bez podziału
na kategorię taneczną

Właściwe pole zaznaczyć krzyżykiem
8.12.2018 r.

9.12.2018 r.

Nazwisko

Data urodzenia

Uczestnicy:
Lp. Imię
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
KLAUZULA
Zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:


administratorem Państwa danych osobowych jest Wrzesiński Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Kościuszki
21, 62-300 Września



dane osobowe w tym wizerunek uczestników imprezy przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji
imprezy oraz dokumentacji założeń imprezy w tym m.in.: prowadzenia rejestracji uczestników w tym list
uczestników grupowych i indywidualnych, dokumentacji wyników w tym osiągnięć zwycięzców, działań
promocyjnych organizatora poprzez publikacje na stronach internetowych, forach społecznościowych i innych
mediach tradycyjnych i elektronicznych o wydźwięku publicznym. Ponadto ww. dane mogą być wykorzystane
w materiałach promocyjnych administratora i będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu,



zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę
na przetwarzanie można cofnąć w dowolnym momencie,



podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować niemożnością uczestnictwa w danej
imprezie.
Posiadają Państwo prawo do:



żądania dostępu do swoich danych osobowych



sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

* zaznaczyć właściwe
** w przypadku duetu w rubrykę: imię i nazwisko należy wpisać dane obu członków duetu w jednym
wierszu

