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…………………………………………..……………………………………………………….
Imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika/członka zespołu
…………………………………………..……………………………………………………….
Uczestnik/nazwa zespołu biorącego udział w przeglądzie
……………………………………………..…………………………………………………….
Miejscowość lub miejsce, w którym grupa funkcjonuje

Oświadczenie dotyczące udziału uczestnika
w VII Przeglądzie Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna KURTYNA 2022

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Przeglądu Teatrów Amatorskich im. Marka
Hermanna KURTYNA, w pełni akceptuję jego treść i zgadzam się na udział w nim mojego dziecka
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

na warunkach opisanych w regulaminie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
data i podpis obojga rodziców lub opiekuna prawnego

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku

1. Zapoznawszy się z Klauzulą informacyjną (str. 2) dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych, ja,
niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Stowarzyszenie
Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, w tym
na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także
wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań, imprez, materiałach
służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej organizatorów poprzez
rozpowszechnianie wizerunku w:
- mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
- prasie;
- broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr
osobistych ani innych praw.
3. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach
określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji kulturalnej
Stowarzyszenia Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku.
4. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
data i podpis obojga rodziców lub opiekuna prawnego
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załącznik nr 2b (dla osób niepełnoletnich) – drukować dwustronnie

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA ZGODY NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L
z 04.05.2016) informuję:

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku, ul. bpa Jana Bernarda
Szlagi 3, 81-506 Gdynia, KRS: 0000652731, REGON: 366083399, NIP: 5862312792, Prezes Zarządu Stowarzyszenia (kontakt:
zarzad@kackmalykack.pl).

2. Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji, organizacji i promocji zadań statutowych Stowarzyszenia Katolickie
Centrum Kultury w Gdyni, a w szczególności:
- utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,
- produkcji materiału audiowizualnego,
- opracowania materiału prasowego i promującego działalność statutową,
- kontaktu z uczestnikami i opiekunami.

3. Po zakończeniu projektu dane przestaną być przetwarzane, za wyjątkiem:
- imion i nazwisk uczestników oraz miejscowości, z których pochodzą (dane nadal będą dostępne na stronie
internetowej),
- imion i nazwisk laureatów oraz miejscowości, z których pochodzą (dane nadal będą dostępne na stronie
internetowej i będą przetwarzane na potrzeby promocji kolejnych edycji festiwalu np. w informatorze)
- adresu e-mail (będzie wykorzystany wyłącznie na potrzeby informowania o kolejnych edycjach Przeglądu).

4. Wyrażający zgodę ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

5. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego
zlecenie (np. telewizji na okoliczność przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, w przypadku złamania przepisów prawa,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji).

6. Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
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