KARTA ZGŁOSZENIA
II OGÓ LNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI „Dolnośląska Nutka” Bielawa 2019
WYKONAWCA:
Imię i Nazwisko ....................................................................................................
Data urodzenia .....................................................................................................
Telefon / adres mailowy .......................................................................................
PIOSENKA
Tytuł: …………………………………………………………………………………………………................
Kompozytor ………………………………………………………………………………………………….....
Autor tekstu ……………………………………………………………………………………………………..
Czas trwania utworu………
*Używam instrumentu (wpisz nazwę)………………………………………………………
Dane Zgłaszającego Rodzica lub prawnego opiekuna
Imię i Nazwisko......................................................................................................
Adres
Zamieszkania/korespondencyjny ........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Telefon / adres email ........................................................................................................
Oświadczam, że po zapoznaniu się z warunkami udziału II OGÓ LNOPOLSKIEGO FESTIWALU
PIOSENKI „Dolnośląska Nutka” Bielawa 2019 określonych w Regulaminie wyrażam zgodę na ich
przestrzeganie, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
__________________ _________________
Zgłaszający* Wykonawca
______________________, dnia __________________________
* podpis rodzica lub prawnego opiekuna

*wypełniamy jeśli wykorzystujemy instrument na żywo

OŚWIADCZENIE
Miejscowość…………………………………………., dnia __________________
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………
Adres
……………………………………….
numer dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego.

Oświadczenie
Wykonawca wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie jego artystycznego wykonania
i wizerunku w II OGÓ LNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENKI „Dolnośląska Nutka” Bielawa 2019, który
odbędzie się w dniach 12 do 14 kwietnia 2019 roku, i przenosi na Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w
Bielawie (zwana dalej MOKiS) na zasadach wyłączności autorskie prawa majątkowe i prawa
pokrewne w zakresie korzystania i rozporządzania w audycji wypowiedzią, artystycznym wykonaniem
i wizerunkiem, w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez MOKiS – nieograniczone w
czasie i przestrzeni oraz zezwala na wyłączne wykonanie autorskich praw zależnych.
Przeniesienie praw następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego
urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną,
optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub
formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub
podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach
komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
2) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
a) wszelkie nadawanie i remitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting
lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w
jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości
zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub
telekomunikacyjnych;
3) wszelkie publiczne udostępnianie dzieła lub materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery
lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w
jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach
wymienionych w lit. a),
4) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów.
__________________ _________________
Zgłaszający* Wykonawca
______________________, dnia __________________________
* podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Ochrona danych osobowych (RODO)
Ja niżej podpisany/-a: ....................................................................... ✓ wyrażam zgodę na
wykorzystanie mojego wizerunku przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie. Pisemne
potwierdzenie obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć
oraz filmów za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych;✓wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu czynnego uczestnictwa w Festiwalu oraz
organizacji imprezy
(druga strona)
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie,
ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa, reprezentowany przez dyrektora jednostki Jana
Gładysza.
2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie
jest Marcin Lichnowski.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania i archiwizacji
imprezy organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie (wizerunek) na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a
także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw
oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia
będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane.
6.Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych
organizacji międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony
danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura
sporządzenia kopii zapasowych.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie
uniemożliwia udział w imprezie organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w
Bielawie.
9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.
....................................
miejscowość, data

..........................................
czytelny podpis zgłaszającego.

Kartę uczestnictwa należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną
na adres: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie ul.Piastowska 19a 58-260 Bielawa
mail: biuro@mokisbielawa.pl

