
 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w BETON OFF FESTIWAL  KOŚCIAN 2022/23 

 organizowanego przez GALERIĘ TEATR 

 

1. Imię i nazwisko UCZESTNIKA  

 

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

 

 Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych, (w przypadku osób niepełnoletnich również imienia i nazwiska rodzica/opiekuna)  w celu 

uczestnictwa w  BETON OFF FESTIWAL KOŚCIAN 2022/23, którego organizatorem jest GALERIA TEATR.   

                       

Wyrażam zgodę na prezentację / wystawienie przez Galerię Teatr  mojego dzieła konkursowego oraz ich 

publikację na stronach: 

- Kościańskiej Telewizji KLIN-TV  www.klin-tv.pl 

- Portal Regionalny www.newskoscian.eu 

 

 

         

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

        data, czytelny podpis (podpisy) 

 

Klauzula informacyjna Galerii Teatr dotycząca przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej zwane RODO) informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych będzie Kościańska Telewizja KLIN-TV. 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Janusz Adam Dodot. 

 

3. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu uczestnictwa w BETON OFF FESTIWAL KOŚCIAN 

2022/23 organizowanym przez Galerię Teatr. 

 

4. Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe: 

a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora 

przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

b) Organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd).  

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 



6. Będziemy przechowywać dane osobowe do chwili zakończenia Festiwalu. 

 

7. Prawa przysługujące osobie której dane dotyczą: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w 

sytuacji,  gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa ; 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe; 

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podst. zgody przed jej cofnięciem; 

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa). 

 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest 

zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych: 

a) podanie danych osobowych (imię i nazwisko), o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie jest 

wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych 

osobowych nie będą mieli Państwo możliwości uczestnictwa w festiwalu . 

 

9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

…………………………………………………………………..   

                                  podpis (podpisy) 

 


