„Piosenką Turystyczną Żegnamy Sezon 2021”
konkurs muzyczny

KARTA ZGŁOSZEŃ
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce, tel. /fax. 74 844-03-05
www.osir-boguszow.eu FB: osirbg turystyka@osir-boguszow.eu
Zgłoszenia: do 22.11.2021 r. na adres turystyka@osir-boguszow.eu
Termin i miejsce: czwartek 25 listopada 2021 r.
Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” w Boguszowie-Gorcach (dzielnica Gorce)
ul. Traugutta 12g, 58-371 Boguszów-Gorce
KATEGORIA: szkoły podstawowe klasy 1-4*
szkoły podstawowe klasy 5-8*
szkoły ponadpodstawowe*
*niepotrzebne skreślić

…………………………………………
pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Instytucja

Proszę wypełniać czytelnie!!!

L.p. Nazwisko i imię

Repertuar (tytuł, ewentualnie autor)
ZESPÓŁ
1.

1.
2.
3.

2.

4.
5.
SOLISTA
1.
1.

2.
OPIEKUN/-OWIE

1.
2.
Wymagania sprzętowe
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Klauzula informacyjna
 Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach z siedzibą przy
ul. Olimpijskiej 1, 58-371 Boguszów-Gorce, tel. 74 8440-305, e-mail – biuro@osir-boguszow.eu
 Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu „Piosenką
Turystyczną Żegnamy Sezon 2021” oraz archiwizacji dokumentów na podstawie art. 7 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, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z póź.zm.). Jednocześnie wyrażają Państwo (m.in. uczeń, opiekun, widz) zgodę
na przetwarzanie swoich i dzieci/podopiecznych danych osobowych oraz na rejestrowanie wizerunku i dźwięku
w celu działań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.
 Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych oraz danych osobowych
dzieci/podopiecznych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z
zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, w sytuacji uznania, ze dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa: Urząd Ochrony
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 Okres przechowywania przez Administratora formularzy zgłoszeniowych wraz z zawartymi w nich danymi
osobowymi wynosi 5 lat.
 Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzeniu danych osobowych.
 Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji konkursu „Piosenką Turystyczną Żegnamy
Sezon 2021”.
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