VIII OTWARTY TURNIEJ TAŃCA
Pińczów 30 kwietnia 2022
KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa zespołu …...................................................................................................................
Imię nazwisko…………………………………………………………...........................….
Kategoria taneczna………………………………………………………………….………
Kategoria wiekowa.......................... .Łączna ilość osób w zespole………………………...
Adres……………………………………………………………………………………….......
Telefon kontaktowy………………………………. , e-mail……………………………….
Imię i nazwisko opiekuna /instruktora …………………………………………………
Tel kontaktowy……………………………… e-mail …………………….......……….
REPERTUAR………………………………………………………………………………
/ tytuł utworu, autor muzyki, czas trwania/
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Dane potrzebne do wystawienia faktury.
(Faktury do odebrania w biurze organizacyjnym w dniu turnieju)
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………….....................................................................
................................................................................…………………………………………..
Potrzeby techniczne i inne…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………......
..................................................................................................................................................

……………………..........................
Data. Kierownik/Opiekun zespołu

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA/ OPIEKUNA ZESPOŁU/solisty
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem VIII Otwartego Turnieju Tańca i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu
poczty e-mail przez administratora danych Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w
Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A w celu rejestracji grupy, której jestem kierownikiem w 7 Otwartym Turnieju
Tańca oraz przekazywania informacji o kolejnych jego edycjach – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L nr 119).
………………....….......…………………
Data, Kierownik/Opiekun zespołu

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie,
ul. J. Piłsudskiego 2A;
2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można
skontaktować się poprzez e-mail iod@psck.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w konkursie tanecznym 8 Otwarty Turniej Tańca Pińczów 2022 oraz w celu jego
promocji w zakresie wizerunku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie
zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
b) poinformowania o kolejnych edycjach Otwartego Turnieju Tańca na podstawie wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Wizerunek będzie publikowany na stronach Internetowych
PSCK oraz na portalach społecznościowych na których PSCK posiada konto. Ponadto w zakresie
stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją
lub publikowane w BIP PSCK.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (dotyczy celu
określonego w pkt. 3 lit. a) lub do czasu cofnięcia zgody (dotyczy celu określonego w pkt 3 lit b).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
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 (dotyczy celu
określonego w pkt. 3 lit. b). W przypadku chęci cofnięcia zgody możesz nas o tym poinformować
poprzez przesłanie wiadomości na adres psck@psck.pl ;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych, w zakresie celu określonego w:
a) pkt. 3 lit. a, jest niezbędne do udziału w konkursie tanecznym. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie tanecznym;
b) pkt. 3 lit. b, jest dobrowolne. W przypadku braku zgody nie będziecie Państwo informowani o
kolejnych edycjach Otwartego Turnieju Tańca za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych w celach innych
niż cel, dla którego je zebrano.
11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22.

Oświadczenie
dotycząca rozpowszechniania wizerunku oraz deklaracja COVID -19,
uczestników
VIII Otwartego Turnieju Tańca Pińczów 2022
Wypełnia osoba pełnoletnia – solista
Ja, niżej podpisany ……………………………………………................................………
oświadczam, że wyrażam zezwolenie na wykorzystanie mojego wizerunku przez
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie.
Wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka – solisty
Ja, niżej podpisany ………………………………...............……………………
oświadczam, że wyrażam
zezwolenie na wykorzystanie wizerunku dziecka ……....………………………………,
którego jestem rodzicem/*opiekunem prawnym przez Pińczowskie Samorządowe
Centrum Kultury w Pińczowie
Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem i procedurami zachowania
bezpieczeństwa podczas udziału w zawodach organizowanych przez PSCK ” w
czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce”.
Niniejsza zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z
VIII Otwartego Turnieju Tańca Pińczów 2022:



jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium,
w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych PSCK oraz na
portalach społecznościowych, na których PSCK posiada konto w celu promocji
VIII Otwartego Turnieju Tańca.

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania
obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego,
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

……………………………...................……………
(czytelny podpis osoby pełnoletniej/rodzica/opiekuna prawnego)

*Niepotrzebne skreślić

Oświadczenie
dotycząca rozpowszechniania wizerunku oraz deklaracja COVID -19,
uczestników
VIII Otwartego Turnieju Tańca Pińczów 2022
Wypełnia osoba pełnoletnia – członek zespołu
Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka – członka zespołu
Lp

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Wiek
uczestnika

Podpis

OŚWIADCZENIE
- że wyrażam zezwolenie na wykorzystanie mojego wizerunku przez Pińczowskie Samorządowe
Centrum Kultury w Pińczowie do promocji VIII Otwartego Turnieju Tańca Pińczów 2022.
- że zapoznałem/am się z „Regulaminem i procedurami zachowania bezpieczeństwa podczas udziału
w zawodach organizowanych przez PSCK ” w czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w
Polsce”
Niniejsza zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów
z VIII Otwartego Turnieju Tańca Pińczów 2022:



jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do
umieszczania wizerunku na stronach internetowych PSCK oraz na portalach
społecznościowych, na których PSCK posiada konto w celu promocji VIII Otwartego Turnieju
Tańca.

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

OŚWIADCZENIE COVID-19
uczestnika/opiekuna Oświadczenie VIII Otwartego Turnieju Tańca Pińczów 2022
opracowanego na podstawie rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku
ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski
1. Zapoznałem/am się z „Regulaminem i procedurami zachowania bezpieczeństwa podczas
udziału w zawodach organizowanych przez PSCK ” w czasie stanu zagrożenia epidemicznego
COVID-19 w Polsce”.
2. Nie mam infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, czyli:
 wysokiej temperatury (temperatura ciała powyżej 37,5°C)
 bólu głowy, gardła, mięśni
 ogólnego zmęczenia i uczucia wyczerpania
 kaszlu, duszność i problemów z oddychaniem
3. W ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em poddana/y nadzorowi epidemiologicznemu
(kwarantannie), jak również nie miałam/em kontaktu z osobą poddaną nadzorowi
epidemiologicznemu.
4. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą
podejrzaną zakażeniem.
5. Wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury ciała za pomocą termometru
bezdotykowego. Przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia temperatury
powyżej 37,5°C (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu z zachowaniem 15 minut przerwy)
nie zostanę wpuszczony/na na teren zawodów.
6. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez PSCK
zawartych w niniejszym oświadczeniu na czas
i w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka dla potrzeb
uczestnictwa w zajęciach.

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego
dalej RODO

1) Administratorem danych osobowych jest Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w
Pińczowie, zwany dalej PSCK, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów,
NIP: 662-16-66-537, REGON: 292367441 ,
tel. 413572424, psck@psck.pl, www.psck.pl
2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@psck.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Otwartym Turnieju Tańca Pińczów

2022 oraz w celu promocji tego turnieju w zakresie wizerunku. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4) Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Wizerunek będzie publikowany na stronach internetowych PSCK oraz na portalach
społecznościowych, na których PSCK posiada konto. Ponadto w zakresie stanowiącym informację
publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w
BIP PSCK;
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w VIII Otwartym Turnieju Tańca Pińczów
2022. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w
ww konkursie tanecznym.

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22.

