Rockowanie. Gramy Maanam
Karta zgłoszenia na warsztaty lokalne

IMIĘ
NAZWISKO
MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA
ADRES E-MAIL
NUMER TELEFONU

Zaznacz „X” termin, miejscowość, w której chcesz wziąć udział w warsztatach:

28-29.08.2020
04-05.09.2020
12-13.09.2020
19-20.09.2020

Miejski Dom Kultury w Radomsku
Zgłoszenie wyślij na adres: edukacja@mdkradomsko.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim
Zgłoszenie wyślij na adres: oea@mok.piotrkow.pl
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
Zgłoszenie wyślij na adres: mdkrawa@interia.pl
Wieluński Dom Kultury
Zgłoszenie wyślij na adres: sekretariat@wdkwielun.pl

Zaznacz „X” warsztat, w którym chcesz wziąć udział:
Wokal
Gitara
Bas
Perkusja
Instr. klawiszowy
Realizacja dźwięku
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia przez Łódzki
Dom Kultury w Łodzi z siedzibą pod adresem ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź
w celu realizacji projektu Rockowanie. Gramy Maanam, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na temat projektu Rockowanie. Gramy Maanam oraz
oferty kulturalnej oferowanej przez Łódzki Dom Kultury i jego Partnerów drogą elektroniczną
w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Łódzki Dom
Kultury w Łodzi z siedzibą pod adresem ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź w celu przesyłania informacji na
temat projektu Rockowanie. Gramy Maanam, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.

Wyrażam zgodę na dysponowanie przez Łódzki Dom Kultury materiałami z moim udziałem,
nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych
i telewizyjnych, na których utrwalony jest mój wizerunek. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium,
w ramach projektu Rockowanie. Gramy Maanam, w celach popularyzacji ww. projektu
i działalności Łódzkiego Domu Kultury.
Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego
wykorzystania zdjęć z wizerunkiem, także w przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi
obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.
Na

podstawie

ogólnego

rozporządzenia

ochronie

danych

osobowych

informujemy,

że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Sylwię Tokarską, tel. 797-326-200, adres email: s.tokarska@ldk.lodz.pl
3. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania projektu „Rockowanie. Gramy Maanam” w dniach
od 13.07.2020 do 31.01.2021, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5.Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
6. Państwa dane będą udostępniane Partnerom projektu.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia.
8.Podanie Państwa danych jest całkowicie dobrowolne i wynika z wyrażonej zgody.
9.Państwa dane będą w naszych serwisach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

------------------------------podpis uczestnika
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