Festiwal Etiud Teatralnych “WYKON 2019”
KARTA ZGŁOSZENIOWA
1. DANE OGÓLNE
1) Imię I Nazwisko/ Nazwa grupy:
2) Adres:
3) Instruktor:
4) Kontakt:
telefon
e-mail

Ii. DANE DOTYCZĄCE ZGŁOSZONEJ ETIUDY
5) Tytuł:
6) Autor:
7) Reżyser:
8) Scenografia:
9) Muzyka:
10) Czas trwania:
11) Nagłośnienie (czy jest potrzebne, jaki nośnik dźwięku):
12) Oświetlenie (liczba reflektorów, rodzaj reflektorów, filtry):
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13) Inne potrzeby:

2. DOTYCZĄCE ZESPOŁU
14) Liczba uczestników – wykonawcy + opieka + obsługa (imię i nazwisko, stanowisko, imię
granej postaci w przypadku aktora)
Imię

Nazwisko

Stanowisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Teatr Sztuk z siedzibą w Jaworznie;
2) inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury Teatr Sztuk jest Anna Ptasznik, e-mail: info@teatrsztukwjaworznie.pl, tel: 32 616 26 36;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu administracyjnym zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c,d rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim;
5) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż wyrazi Pani/Pan chęć ich usunięcia;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
…...........................................................
Wykonawca
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