Antonina Campi Opera Masterclass 2022
Oświadczenie
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Antonina Campi Opera Masterclass, akceptuję
jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Oświadczam, że jestem upoważniony/a do dysponowania przesłanym przeze mnie nagraniem i
udzielam zgody Organizatorowi Masterclass na jego wykorzystanie w zakresie niezbędnym do
wykorzystania w procedurze Wydarzenia.
3. Zezwalam nieodpłatnie i nieodwołalnie na:
a) rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych
i nagraniowych w związku z moim udziałem w Wydarzeniu,
b) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w nocie biograficznej oraz formularzu
zgłoszenia przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia,
c) na przetwarzanie moich danych osobowych do kontaktu w celu przekazywania mi informacji
związanych z udziałem w Wydarzeniu.
4. Jestem świadomy/a, że niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, ale może być
w dowolnym momencie cofnięta, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych
przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-email: iod@spotkaniakultur.com

…………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis)
Jednocześnie Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, plac
Teatralny 1, 20-029 Lublin oraz Stowarzyszenie im. R. Straussa, ul. Jedności Narodowej 108/13, 50301 Wrocław.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem: iod@spotkaniakultur.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji
Wydarzenia na podstawie udzielonej przeze mnie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych – RODO, art. 6 ust. 1 lit. b oraz na postawie art. 6 ust. 1 lit. f – RODO
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia Antonina
Campi Opera Masterclass, jeżeli nie będą stanowić podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Jakie są moje prawa związane z przetwarzaniem moich danych osobowych na potrzeby realizacji
Wydarzenia.
6. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne, abym mógł wziąć udział
w Wydarzeniu.
Ja niżej podpisany:
…………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

……………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis)

