
KARTA ZAPISU 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA ZESPOŁU: ....................................................................................
ADRES MAILOWY: ...........................................................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: ..............................................................................................................
MIASTO: .............................................................................................................................................
WIEK UCZESTNIKA LUB PRZEDZIAŁ WIEKOWY GRUPY: ...................................................
FORMA PREZENTACJI (NP. ŚPIEW, TANIEC)............................................................................
ORIENTACYJNY CZAS PREZENTACJI: ........................................................................................
ZAPOTRZEBOWANIE TECHNICZNE: ...........................................................................................

·Wysłanie karty zgłoszeń równoważne jest z akceptacją regulaminu castingu, konkursu.
· Wyrażam zgodę na udział w castingu, konkursie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach związanych

 z castingiem, konkursem  oraz promocją Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z póżn. zm.).

· Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego castingu, konkursu zgodnie
 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą
 z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@vp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niniejszego castingu, konkursu na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas, jaki niezbędny będzie do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące 

usługi ściśle związane z organizacją imprezy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 

oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w imprezie.

                                                                                                                                                .....................................................................
                                                                                                                                            data, czytelny podpis osoby zgłaszającej
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