XIX PRZEGLĄD PIEŚNI i MUZYKI LUDOWEJ

KORCZYNA ‘2022 – XXXVIII KROPA

KARTA UCZESTNICTWA
PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE KARTY! (drukowanymi literami)

1. Nazwa kapeli, zespołu lub imię i nazwisko solisty (instrumentalisty, śpiewaka)
...............................................................................................................................
2. Dokładny adres…………………………………………………………………..
Województwo…………………………………………………………………….
Powiat…………………………………………………………………………….
nr telefonu:………………………………………………………………………..
nr konta bankowego:……………………………………………………………...
3. Skład zespołu:
Lp.

Imię i nazwisko

LICZBA OSÓB OGÓŁEM:

Wiek

Instrument

4. Imię i nazwisko oraz nr telefonu kierownika (opiekuna):
.......................................................................................................................................
5. Kategoria konkursowa (kapela ludowa, solista instrumentalista, solista śpiewak,
zespół śpiewaczy, gawędziarz ludowy, drużba weselny, starosta weselny):
..................................................................................................................................................

6. Repertuar zgodny z regulaminem:
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

7. Dotychczasowa działalność artystyczna:
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8. Instytucja patronująca (delegująca):
..........................................................................................................................................

9. Kartę przesłać do dnia 27 maja 2022 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna, tel./fax. 13 43 543 84, e-mail:
gok@korczyna.pl,
Oświadczam, że opłata akredytacyjna (10 zł od 1 osoby) wpłacona zostanie
na konto PKO BP SA, numer konta: 82 1020 2964 0000 6102 0175 9182

do dnia 27 maja 2022 r.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku
w celu: udziału w XIX PRZEGLĄDZIE PIEŚNI i MUZYKI LUDOWEJ 2022 organizowanym przez administratora – Gminny Ośrodek
Kultury w Korczynie, ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna, tel. 13 43 543 84:
1. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: iodkorczyna@gmail.com;
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Gminny Ośrodek Kultury w
Korczynie.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOK w Korczynie podanie danych osobowych może być wymogiem
ustawowym, warunkiem umownym lub dobrowolnie wyrażoną zgodą.
5. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOK w Korczynie mogą być wyłącznie podmioty i inne
orany publiczne których udział w realizacji prawnie nałożonego obowiązku na jednostkę jest niezbędny: np. operator
pocztowy, bank, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Gminy w Korczynie;
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz
przez okres wymaganej archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
10. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie
danych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

Data:
.................................................................

Podpis:
…………………………………………………..

