18. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego
Biennalowa Kieszeń Vincenta, Poznań 6-9 maja 2019
Spotkania twórcze inspirowane pojęciami ze słownika Jana Berdyszaka
KONKURS
NA SCENARIUSZ WARSZTATÓW TWÓRCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 10-15 LAT
KARTA ZGŁOSZENIOWA
1. Dane zgłaszającego
1.1. Tytuł(y) scenariusza(y)
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2. Forma organizacyjno-prawna (osoba fizyczna, grupa twórcza, uczelnia, organizacja NGO)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.3. Adres, e-mail, telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4. Osoba upoważniona do reprezentowania zgłaszającego scenariusz(e)
....................................................................................................................................................
2. Dane osobowe (dotyczy osób fizycznych).
2.1 Imię i nazwisko zgłaszającego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 Adres, e-mail, telefon kontaktowy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3. Osoby wchodzące w skład Zespołu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zapoznałam się/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. Jako autorka/autor
zgłoszonego scenariusza/y oświadczam/y, że jest on moim/naszym osobistym i samodzielnym dziełem,
przysługują mi/nam wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do utworów
zgłoszonych w niniejszym konkursie, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone.
_____________________________________________________ [czytelne podpisy]
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Klauzula realizująca obowiązek informacyjny w stosunku do KONKURSU NA SCENARIUSZ
WARSZTATU TWÓRCZEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 10-15 LAT
Informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), dalej „RODO”, jest
Centrum Sztuki Dziecka z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 80/82.
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się poprzez adres:
cezary.sadowski@rodo.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: - w celu przeprowadzenia i promocji KONKURSU NA
SCENARIUSZ WARSZTATU TWÓRCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 10-15 LAT, którego
Pani/Pan jest uczestnikiem oraz opublikowania Pani/Pana nazwiska w przypadku otrzymania nagrody
lub wyróżnienia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest udzielona
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie
poprzez podany kontakt do Administratora.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda do klauzuli
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu
udziału w KONKURSIE NA SCENARIUSZ WARSZTATU TWÓRCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU
10-15 LAT w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka, z siedzibą
w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 80/82.
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu, miejscowość, data)
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