XIX DZIECIĘCY PRZEGLĄD KOLĘD,
PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
„Oj Maluśki, Maluśki…”
KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa placówki: …………………........................…………………..…………………………
1. Solista:
Imię i nazwisko oraz wiek dziecka: ………………………………….......…………………......
Tytuł utworu: ……......…………………………………………………………...
2. Duet:
Imiona i nazwiska członków duetu oraz wiek:
…………………………….....................……………………………………………………….
……………………………...........................................................................................................
......................................................................................................................................................
Tytuł utworu: ……………….........………………………………………………………..........
3. Zespół
Imiona i nazwiska członków zespołu oraz wiek:
….....................…………………………………………………………………….....................
…………………………………………...................…………………………………………...
…………………………….....................……………………………………………………….
Tytuł utworu: ……………..………………………………………………………………..........
4. Imię i nazwisko osoby przygotowującej:
………………………………………………………………….…………………
5. Nr telefonu: …………………………………………………………………………………..

Ełk, dn. ………………

…………………………..
(podpis osoby przygotowującej)

OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ NA UDZIAŁ

W XIX DZIECIĘCYM PRZEGLĄDZIE KOLĘD, PASTORAŁEK
I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH „Oj Maluśki, Maluśki…”
ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
...............................................................................................................
w XIX

DZIECIĘCYM PRZEGLĄDZIE KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK
ŚWIĄTECZNYCH „Oj Maluśki, Maluśki…”
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W związku z uczestnictwem
w XIX DZIECIĘCYM PRZEGLĄDZIE KOLĘD, PASTORAŁEK
I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH „Oj Maluśki, Maluśki…”, który organizowany jest przez Miejskie
Przedszkole ,,Mali Odkrywcy” w Ełku, ul.Kajki 8a, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby organizacji,
promocji
i dokumentowania przegladu, na publikowanie listy uczestników i laureatów przeglądu.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL) informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole ,,Mali
Odkrywcy”
w Ełku, ul. Kajki 8a, 19-300 Ełk.
Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor przedszkola.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Dane osobowe możemy przekazywać:
- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym odbiorcom – podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać
przekazywania danych.
Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie przez który możesz wnieść reklamację lub pozew, a także w
okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa i interesu
prawnego Administratora.
Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia
zgody.
Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Jednocześnie
wyrażam
w formie elektronicznej.

zgodę

na

rozpowszechnianie

wizerunku

mojego

dziecka

Rodzic/prawny opiekun

Rodzic/prawny opiekun

Data……………………………..………............

Data:…………………………..……...................

Podpis: ……………………………….................

Podpis:……………………………......................

