KONKURS FILMOWY
„5 minut z życia codziennego”
Wągrowiec, 5 lipca 2019 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
TUTUŁ FILMU ...................................................................................................................................
CZAS FILMU ....................... ROK PRODUKCJI ............................. PLIK/NOŚNIK .............................
AUTOR/AUTORZY:
1. imię i nazwisko .......................................................................................................................
- adres..........................................................................................................................................
- wiek .............. Tel .............................................. email .............................................................
2. imię i nazwisko .......................................................................................................................
adres..........................................................................................................................................
wiek .............. Tel .............................................. email .............................................................
3. imię i nazwisko .......................................................................................................................
adres..........................................................................................................................................
wiek .............. Tel .............................................. email .............................................................

1. Oświadczam, że w/w film nie narusza niczyich praw autorskich.
Wyrażam zgodę na bezpłatną projekcję w/w filmu w całości lub fragmentach podczas w Warsztatów Filmowych "5 minut z życia codziennego" oraz emisję w telewizji, Internecie i podczas imprez związanych z promocją
Warsztatów Filmowych "5 minut z życia codziennego"
.....................................................................
czytelny podpis

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w celach wzięcia udziału w Warsztatach Filmowych "5
minut z życia codziennego"
.....................................................................
czytelny podpis
3. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości moich danych osobowych oraz zdjęcia w związku z
udziałem w wydarzeniu Warsztaty Filmowe "5 minut z życia codziennego" informacjach o konkursie i jego wynikach, tj. na stronach internetowych prowadzonych przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu i Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury ich profilach w mediach społecznościowych oraz w informacjach przekazywanych prasie i innym mediom (TV, Radio itp.)
.....................................................................
czytelny podpis

W związku z obowiązywaniem 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Współadministratorami danych osobowych w wydarzeniu Miejski Dom Kultury w Wągrowcu i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury są:
a. Miejski Dom Kultury w Wągrowcu, ul. T. Kościuszki 55, dane kontaktowe inspektora ochrony
danych: iod@mdkwagrowiec.pl
b. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa
3, 60-819 Poznao, dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wbp.poznan.pl
2. Paostwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. wzięcia udziału w wydarzeniu Warsztaty Filmowych "5 minut z życia codziennego" – na podstawie wyrażonej przez Paostwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b. dane laureatów będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na
Współadministratorach, w tym obowiązków podatkowych, księgowych – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
3. Paostwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Współadministratorów, uczestniczącym w wykonywaniu czynności, tj. m.in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
4. Paostwa dane nie będą przekazywane do paostw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
5. Paostwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu
dla jakiego zostały zebrane, tj. karty zgłoszeo przez dwa lata, a dokumenty księgowe 5 lat, oraz w uzasadnionych przypadkach wieczyście zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
6. Posiadają Paostwo:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
c. prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Posiadają Paostwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Paostwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9. Podanie przez Paostwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w wydarzeniu. Podanie danych osobowych przez laureata jest konieczne do przyznania i
wypłaty nagrody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wypłatę nagrody.
10. Paostwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
11. W związku z tym, że Organizatorzy działają na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 RODO
zostały zawarte stosowne porozumienie. Każdy z Organizatorów dokłada należytej staranności, by zapewnid bezpieczeostwo przetwarzania Paostwa danych i do każdego możecie Paostwo zwrócid się z
wszelkimi pytaniami. Współadministratorzy podzielili obowiązki wynikające z RODO między sobą w następujący sposób:
a. za obsługę zgłoszeo, zarządzanie zapisami i obsługę Uczestników przed wydarzeniem, publikację listy zgłoszonych filmów, ogłoszenie wyników odpowiada Miejski Dom Kultury w Wągrowcu,

b.

c.

d.

otrzymywanie kopii zgłoszeo, przygotowanie listy nagrodzonych, publikacja nagrodzonych w
mediach i na stronie internetowej, wysyłanie zaproszeo odpowiada Miejski Dom Kultury w
Wągrowcu,
każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw
Właściciela danych osobowych, a Współadminstrator, do którego wpłynie żądanie, odpowiada za realizację żądania,
każdy ze Współadministratorów przestrzega zasad wprowadzonych w RODO i dokłada wszelkiej staranności aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne.

