Załącznik nr 2 Zgoda przedstawiciela ustawowego
Uczestnik poniżej 18 roku życia
do Zgłoszenia Uczestnika
Dla Tych zagrają – nowa fala tyskich brzmień
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
Ja, niżej podpisana/podpisany* _________________________________________________________
zamieszkała/zamieszkały*: _ _ - _ _ _ ________________________________________,
przy
ul.
__________________________________________
_
_
_
/
_
_
_,
PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę
na
udział
mojego
syna/córki/podopiecznego/podopiecznej*:
imię
i nazwisko:
______________________________________________, PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
w VI Przeglądzie Muzycznym „Dla Tych zagrają – nowa fala tyskich brzmień” organizowanym
przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.
Wyrażam zgodę na udział na warunkach wskazanych w Regulaminie VI Przeglądu Muzycznego „Dla
Tych zagrają – nowa fala tyskich brzmień” ustanowionym przez Organizatora (Miejskie Centrum
Kultury w Tychach), którego treść znam i akceptuję, a w razie kwalifikacji Zespołu Muzycznego do
finału Przeglądu na zawarcie przez (imię i nazwisko) ___________________________________
umowy niezbędnej do wzięcia przez nią/niego* udziału w Przeglądzie muzycznym.

……………..………………………………………..
(Miejscowość, data, podpis)

Przedstawiciel Ustawowy oświadcza, że został poinformowany, iż:
a. administratorem jego danych osobowych zebranych w związku z organizacją VI Przeglądu
Muzycznego „Dla Tych zagrają – nowa fala tyskich brzmień” jest Miejskie Centrum Kultury
w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy;
b. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i ewentualnego
zawarcia oraz wykonywania umowy, w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń;
c. dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia ogólnego
o ochronie danych;
d. przysługuje mu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania
i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach
określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
e. jego dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim – Centrum Usług Wspólnych Miasta
Tychy;
f. przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów
o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego
danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
g. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem.

…………………………………………..
(Miejscowość, data, podpis)

*niepotrzebne skreślić.
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