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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

1.   DANE KONTAKTOWE:

NAZWA ZESPOŁU LUB IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY  
…............................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTU: 
…............................................................................................................................................................

ADRES DO KORESPONDENCJI: …..................................................................................................................

NR TELEFONU …...............................................................................................................................................

e – mail ….............................................................................................................................................................

ILOŚĆ OSÓB W ZESPOLE: …...........................................................................................................................

IMIENNY SKŁAD ZESPOŁU 

imię i nazwisko adres zamieszkania Pesel inne

2. REPERTUAR:

UTWÓR I        TYTUŁ: …..................................................................................................................................

          AUTOR TEKSTU: ….................................................................................................................
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                       KOMPOZYTOR: …...................................................................................................................

 (załączyć do zgłoszenia  tekst piosenki do oceny przez komisję kwalifikacyjną)

UTWÓR II         TYTUŁ: …................................................................................................................................

AUTOR TEKSTU: …..................................................................................................................

KOMPOZYTOR: …...................................................................................................................

 (załączyć do zgłoszenia  tekst piosenki do oceny przez komisję kwalifikacyjną)

UTWÓR III        TYTUŁ: …...............................................................................................................................

AUTOR TEKSTU: …..................................................................................................................

KOMPOZYTOR: …...................................................................................................................

 (załączyć do zgłoszenia  tekst piosenki do oceny przez komisję kwalifikacyjną)

3. KRÓTKA INFORMACJA O ZESPOLE:

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

(prosimy o dołączenie do zgłoszenia drogą elektroniczną fotografii  wykonawcy koniecznej do zamieszczenia w
materiałach i wydawnictwach festiwalowych)

4.  POTRZEBY TECHNICZNE:

Proszę  podać  wszystkie  instrumenty,  które  są  używane,  z  określeniem  sposobu  nagłośnienia  –  np.  linia  lub  mikrofon
dynamiczny, oraz inny sprzęt. 

Lp.  INSTRUMENT PREFEROWANY MIKROFON 
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Przykład: 

Lp.  INSTRUMENT PREFEROWANY MIKROFON 

1. wokal mikrofon dynamiczny

2. Gitara elektroakustyczna linia

3. Gitara akustyczna mikrofon dynamiczny

4. skrzypce mikrofon pojemnościowy 
W przypadku korzystania z perkusji, którą zapewnia Organizator, należy wpisać - perkusja (bez szczegółowego wymieniania
mikrofonów).

SUGESTIE I ŻYCZENIA POD ADRESEM ORGANIZATORA: 

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

OŚWIADCZENIE: 

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  27.04.2016  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 (dalej:
RODO)  (Dz.Urz.  UE  L  119,  s.  1).  Zespół/wykonawca  wyraża  dobrowolną  zgodę  na  nieodpłatne
rozpowszechnianie  swojego wizerunku  w formie elektronicznej wraz z danymi przez Buskie Samorządowe
Centrum Kultury, 28 – 100 Busko – Zdrój, Al. Mickiewicza 22, (dalej BSCK) w celach informacyjnych i
promocyjnych,  związanych  z  realizowanymi  przez  BSCK  działalnością.  Zgoda  na  rozpowszechnianie
swojego wizerunku  obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak zamieszczanie wizerunku w
Internecie:  w mediach  społecznościowych,  tj.  na  portalu  społecznościowym FACEBOOK prowadzonym
przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju.  Wizerunek może być wykorzystywany
zgodnie z określonymi powyżej zasadami do momentu  cofnięcia  zgody zespołu/wykonawcy.

§ 7
Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO)  Buskie
Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój  informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Buskie  Samorządowe Centrum Kultury  zwanym
dalej Administratorem;

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie
danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl.

3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia  działań  na  żądanie  osoby,  której  dane  dotyczą,  przed
zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że
wynikać to będzie z przepisu prawa;

5. Dane osobowe Pani/Pana nie  będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;

6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres trwania umowy, a
następnie przez okres wynikający z przepisów prawa;

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
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do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w

przypadku kiedy uzna Pani/ Pan że dane przetwarzane są niezgodne z prawem;
9. Administrator  Danych  Osobowych  nie  podejmuje  w sposób zautomatyzowany decyzji  oraz  nie

profiluje danych osobowych;
10. Administrator  Danych Osobowych nie   planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym  

niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.
 

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

miejscowość, data …...................................................................

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

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

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

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

podpisy Uczestników 
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