Załącznik nr 1
do Regulaminu koncertu zespołu MIKROMUSIC Acoustic Trio.

DANE OSOBOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego*……………………………………………………………………….. zgodnie
z rozporządzeniem 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) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5 2016, zwanego dalej „RODO” dla realizacji koncertu
zespołu MIKROMUSIC Acoustic Trio, organizowanego w dniu 4 grudnia 2021 r. o godzinie 19:00.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. rozporządzenia jest Powiatowe Centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie.
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia zostałem(am)
poinformowany(na), iż zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego* jest dobrowolna oraz o przysługującym mi prawie dostępu do tych danych
i ich poprawiania. Ponadto powiadomiono mnie, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego*
jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce
Opolskie. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych : iod@powiatstrzelecki.pl, tel.: 77 440 17 82
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych
związanych z realizacją ww. wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz art.9 ust.2 lit. a RODO
i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia merytorycznego
i finansowego ww. wydarzenia.
4. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych osobowych/danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego* oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z wyżej wymienionych uprawnień regulują
art. 15-18 RODO.
5. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych
osobowych/ danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego* narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6. Podanie przeze mnie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka/
podopiecznego* jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w wydarzeniu.
……………………….……………………………….
Podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego*

WIZERUNEK
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego*
do celów promocyjnych Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, zgodnie z art. 81 ust.
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020, poz.
228). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
zajęć podczas koncertu zespołu MIKROMUSIC Acoustic Trio mogą zostać umieszczone na stronach
internetowych Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, portalach społecznościowych
oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z działalnością
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących
i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem wykorzystywania mojego
wizerunku/głosu/wypowiedzi lub mojego dziecka/podopiecznego* na potrzeby określone
w oświadczeniu.

Podpisanie i złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu koncertu zespołu
MIKROMUSIC Acoustic Trio.

………………………………………..……………….
Podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego*

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do Regulaminu koncertu zespołu MIKROMUSIC Acoustic Trio.

Strzelce Opolskie, dnia………………………
………………………………………………….
Imię i Nazwisko uczestnika
…………………………………………………
Kontakt (telefon, e-mail)

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU
Z UDZIAŁEM W WYDARZENIU ORGANIZOWANYM
W POWIATOWYM CENTRUM KULTURY W STRZELCH OPOLSKICH
W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko)_____________________________________________
Nr telefonu:__________________________________________________________________
1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:
• Nie mam objawów zakażenia wirusem SARS-Cov-2 takich jak duszność, kłopoty z
oddychaniem, stan podgorączkowy/ gorączka, objawy przeziębieniowe, kaszel, bóle
mięśni i ogólne zmęczenie;
• Nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
• Nie miałam/em w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem.
2. W przypadku zagrożenia wyrażam zgodę na przekazanie moich danych Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej oraz Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu koncertu zespołu MIKROMUSIC Acoustic
Trio wraz z określonymi tam zasadami bezpieczeństwa.

……………………………….
(Miejscowość, data)

…………………………………
( Czytelny podpis uczestnika)

Dobrowolnie informuję, że jestem zaszczepiona/-ny przeciwko SARS-Cov-2.

………………………………………….
(Miejscowość, data)

…………………………………..
(Czytelny podpis uczestnika)

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W WYDARZENIU ORGANIZOWANYM
W POWIATOWYM CENTRUM KULTURY W STRZELCH OPOLSKICH
W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 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) Dz. Urz. UE L 119/1,
4.5 2016, zwanego dalej „RODO” dla realizacji koncertu zespołu MIKROMUSIC Acoustic Trio
w dniu 04.12.2021 r. o godzinie 19:00. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww.
rozporządzenia jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100
Strzelce Opolskie.

……………………….…………….……………………
(czytelny podpis uczestnika)

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia zostałem(am)
poinformowany(na), iż zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolna oraz
o przysługującym mi prawie dostępu do tych danych i ich poprawiania. Ponadto powiadomiono mnie,
iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
iod@powiatstrzelecki.pl, tel.: 77 440 17 82.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego, związanego z epidemią COVID-19 i realizacją ww. wydarzenia na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt a oraz art.9 ust.2 lit. a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.
3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia udziału w ww. wydarzeniu.
4) Posiadam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w ww.
wydarzeniu.

………………………………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)

