
Zał. nr 1 do Regulaminu

(miejscowość, data)

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

PN. „PRZESTRZEŃ KULTURY - OŁAWA 2022”

1. Autor projektu

nazwa / imię i nazwisko

2. Forma prawna (proszę zaznaczyć „x”)

[  ] organizacja pozarządowa [  ] podmiot gospodarczy
o działalności kulturalnej

[  ] osoba fizyczna

3. Adres i dane kontaktowe

adres

telefon

e-mail

4. Tytuł projektu

5. Termin realizacji projektu

6. Miejsce wydarzenia (proszę zaznaczyć „x”)

[  ]  Rynek Miejski [  ] Park Miejski przy PKP (scena w Parku)

[  ] Tereny Zielone przy Ośrodku Kultury
(ul. 11 Listopada 27)



7. Opis pomysłu / projektu

(m.in. planowane działania, przewidywane koszty, osoby zaangażowane w działania, ewentualne zasoby własne przewidywane

do wykorzystania przy realizacji, odbiorcy).



OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI REGULAMINU KONKURSU

Oświadczam, że biorąc udział w konkursie, akceptuję w pełni jego Regulamin.

…………………………………………………...........................................….

(miejscowość i data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119/1 z 4.5.2016, informuję, że:

1. Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  instytucja  kultury  Centrum  Sztuki  w  Oławie,  

ul. Młyńska 3, 55-200 Oława.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będąą

przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z realizacji Konkursu „PRZESTRZEŃ KULTURY

2020. 

3. Zakres przetwarzanych danych to imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, tj. adres, numer telefonu, adres e-mail.

4. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych jakim

jest organizacja Konkursu - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

6. Pana/Pani  dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz w obowiązkowym okresie

przechowywania dokumentacji związanej z publikacją wyników.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem, przy czym cofniecie zgody uniemożliwia stronom kontynuację procedur konkursowych.

8. Ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi  do urzędu ds.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna

Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepis RODO.

9. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO

usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym

podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu mailowego:

iod@kultura.olawa.pl bądź bezpośrednio w siedzibie Centrum Sztuki w Oławie. 

                       Otrzymałem/łam klauzulę informacyjną

…………………………………………………...........................................….

(miejscowość i data, podpis)

mailto:iod@kultura.olawa.pl

