KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIM PLENERZE
FOTOVIDEO CALABRIA 2018 W DNIACH 23.07 – 07.08 2018 R.
Informacje dla uczestnika wyjazdu dostępne w regulaminie i na stronie www.rok.czestochowa.pl
Po zapoznaniu z regulaminem zgłaszam swój udział w wyjeździe na Ogólnopolski plener fotovideo
Calabria 2018 dla instruktorów, nauczycieli, artystów-fotografików, fotoamatorów, videofilmowców
/osoby pełnoletnie/
Imię i nazwisko

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

Adres zamieszkania

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

Data urodzenia

………………………………………

Adres e-mail

…………………………..…………….………

Nr paszportu/dowodu os. ………………..………………....
Telefon kontaktowy …………………….……….....

Odwołanie uczestnictwa może nastąpić do dnia 16 maja 2018 r.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (1)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie dla
potrzeb niezbędnych do zorganizowania wyjazdu na ogólnopolski plener fotovideo Calabria (Włochy) w dniach
23.07 – 07.08.2018 r., oraz na udostępnienie niezbędnych danych osobowych firmie ubezpieczającej, w celu
wykupienia polisy ubezpieczeniowej dla uczestników wyjazdu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby móc wziąć udziału w plenerze. Przyjmuję do wiadomości, iż
przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

.........................................................................
Data

.........................................................................
Czytelny podpis uczestnika

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.). jest Regionalny Ośrodek Kultury
z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie
odbywa się w celu organizacji wyjazdu na ogólnopolski plener fotovideo Calabria (Włochy) w dniach 23.07 –
07.08.2018 r.
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę
rozpoczęcia organizacji wyjazdu jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

(1) Zgoda wymagana, aby uczestnik mógł wziąć udział w plenerze

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ WYJAZDU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ
LUB POPRZEZ SMS (2)
Wyrażam zgodę na wysyłanie przez Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy
ul. Ogińskiego 13a, drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219). informacji dotyczących:
 wyjazdu na ogólnopolski plener fotovideo Calabria (Włochy) w dniach 23.07 – 07.08.2018 r. oraz
organizacji wernisażu i poplenerowej wystawy w Galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie,
 informacji dotyczących organizacji plenerowych wyjazdów w przyszłych latach (3)* niepotrzebne skreślić,

informacji dotyczących innych działań (wernisaży, konkursów, warsztatów itp.) organizowanych
lub współorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (3)*niepotrzebne skreślić
Zgoda jest ważna do czasu wycofania zgody.

.........................................................................
Data

.........................................................................
Czytelny podpis uczestnika

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA (2)
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie mojego
wizerunku przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy
ul. Ogińskiego 13a do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2017 r., poz. 880, z póź. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas wyjazdu
ogólnopolski plener fotovideo Calabria (Włochy) w dniach 23.07 – 07.08.2018 r. oraz podczas wernisażu
poplenerowej wystawy prac uczestników wyjazdu, są przechowywane w archiwum Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie, mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie (www.rok.czestochowa.pl, www.facebook.com/ROKCzestochowa/ , serwis Youtube - kanał:
rokczestochowa) oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.
.........................................................................
Data

.........................................................................
Czytelny podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ PLENER (4)
Dane instytucji /pełna nazwa/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Adres /kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer/
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
NIP instytucji

…………………………………………………………………

Przyjmujemy do wiadomości, że wpłacona należność nie będzie zwrócona w przypadku rezygnacji wyżej
zgłoszonej osoby z przyczyn niezależnych od organizatora.

.........................................................................
podpis i pieczęć głównego księgowego instytucji finansującej

.........................................................................
podpis i pieczęć dyrektora instytucji finansującej

(2) Zgoda opcjonalna (Jeśli uczestnik nie wyrazi zgody, może wziąć udział w plenerze)
(3) Zgoda opcjonalna – niepotrzebne skreślić. W przypadku wyrażenia zgody na informowanie o innych działaniach, których
organizatorem lub współorganizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie – zgoda jest ważna do czasu
wycofania zgody.
(4) Oświadczenie wypełnia się w przypadku finansowania przez instytucję delegującą

