KARTA ZGŁOSZENIA do CASTINGU
„Ballady i dźwięki.”
Tychy 2022 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury.

1.Imię i nazwisko:………………...............................................................................................
2.Adres:………………………………………………………………………………………………..
3.Telefon:……………………………………………………………………………………………
4. Email:…………………………………………………………………………………………………
5. Data urodzenia:…………………………………………………………………………………….
6. Tytuły prezentowanego utworu „Ballad i Romansów” ( prezentacja max. 2 min):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Instytucja delegująca: Szkoła/ UTW*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Potwierdzam, że zapoznałam się z Regulaminem Castingu i z harmonogramem projektu
oraz akceptuje wszystkie warunki.
Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
a) administratorem jego danych osobowych zebranych w związku z zawarciem
i
wykonywaniem niniejszej umowy jest Teatr Mały w Tychach z siedzibą przy ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1
b. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Castingu do projektu”Ballady i
Dźwięki.”

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;
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 niniejszej umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem.
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów konkursu nagrań audio i video.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000)

……………………………………………………………………………………………………………
Podpis uczestnika

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w projekcie
Wyrażam zgodę na udział dziecka.................................................................................................
w w/w projekcie.

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora projektu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu
w zakresie prowadzenia i realizacji projektu.
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych uczestnika projektu we wszelkich
informacjach o tym projekcie i jego wynikach.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu na rozpowszechnianie wizerunku:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w zakresie
prowadzenia i realizacji projektu w sieci Internet poprzez stronę własną TMT Tychy oraz na portalach
społecznościowych prowadzonych przez Teatr.

.................................................................................................
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu

