
KARTA ZGŁOSZENIA 

3 DANUTA RINN FESTIWAL 

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. Imię i nazwisko solisty ………….............................…………………………….. 
                                                       
2. Rok urodzenia ………………………..…… 

 

3. Adres zamieszkania ……………………………………………….……………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………. 

4. Telefon …………………………………………………………………………………………………. 

 Telefon do rodzica/opiekuna ……………………………………………………………………………….. 

5. Email …………………………………………………………………………..…. 

6. Placówka delegująca……………………………………………………………………………………… 

7. Prezentowane utwory:  
  1………………………………………………………………………………………………… 

  2………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce Eliminacji Regionalnych:………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ja niżej podpisany: 

___________________________________________________________________________________________  
(imię i nazwisko uczestnika warsztatów) 

adres: ______________________________________ __-_____               ______________________ 
               (ulica)           (kod pocztowy)                    (miejscowość) 

Pragniemy Państwa poinformować, że: 

Administratorem danych osobowych Państwa i Dziecka jest FUNDACJA APETYT NA KULTURĘ z siedzibą przy          
ul. Modzelewskiego 12/5, 02-679 WARSZAWA, zwany dalej FANK.  
Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: fundacja@fank.pl lub telefonując pod numer:        
22 8473792. 



Podstawą prawną przetwarzania danych Państwa jest niezbędność do wykonania umów (Zgłoszenia na 3 Danuta 
Rinn Festiwal), zaś w zakresie danych osobowych, których udostępnienie nie jest warunkiem udziału w festiwalu 
Państwa dobrowolna zgoda.  
Dane osobowe Państwa przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z udziałem w 3 Danuta Rinn Festiwal oraz 
promocji tego wydarzenia i związanych z nim działań FAnK.  
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udział Państwa               
w  festiwalu będzie niemożliwy.  
Zgodnie z  obowiązującym prawem dane osobowe Państwa możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym        
je na  nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz  podmiotom uprawnionym do  uzyskania danych              
na podstawie obowiązującego prawa np.  organom publicznym, sądom lub  organom ścigania – oczywiście tylko 
gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
FAnK nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj. do czasu zakończenia festi-
walu i działań promocyjnych z nim związanych, zaś w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ogra-
niczenia lub innych działań z Państwa strony. Oczywiście dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkol-
wiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie.  
Macie Państwo między innymi prawo do  żądania dostępu do  danych, sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia 
ich  przetwarzania, przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi             
do  organu nadzorczego – GIODO. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo   prawo 
do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez 
administratora. Możecie Państwo skorzystać z wymienionych uprawnień kontaktując się z FAnK.  
W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące     
wynikiem profilowania. 
 
Po zapoznaniu się z w/w informacjami; 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w karcie zgłoszenia na 3 Danuta  
 Rinn Festiwal.  
 
 Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych związanych  
 z konkursem (np. prezentacjach pokonkursowych, stronie internetowej i Social Mediach FAnK, w innych  
 formach utrwaleń, a także emisję materiałów audiowizualnych związanych z udziałem w warsztatach.  

      ……………………………………………………………………………………………………… 
       data      podpis  


