
                      KARTA ZGŁOSZENIOWA

1. Dane osoby występującej

Imię Nazwisko Wiek

2. Dane kontaktowe występującego

Ulica
Numer
kod pocztowy
miejscowość
powiat
województwo
email
Telefon 
kontaktowy

4. Dane prezentowanego na Festiwalu utworu (tytuł, autor tekstu, autor muzyki, czas 
trwania)

Tytuł Autor tekstu Autor muzyki Czas trwania 
utworu

3.Informacje o soliście (dotychczasowy dorobek artystyczny, doświadczenie sceniczne, 
zainteresowania, czym się zajmuje itp.)



5. Specjalne potrzeby związane z występem solisty

6. Informacja o stopniu niepełnosprawności 

7. Imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnosprawnej

Telefon Kontaktowy



          OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem II Festiwalu Piosenki Osób
Niepełnosprawnych im. Zbigniewa Warchoła, akceptuję jego warunki oraz przyjmuję
wszystkie zobowiązania.

2. Oświadczam, że informacje w niniejszej Karcie Zgłoszenia podałem/am zgodnie ze
stanem faktycznym.

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz
przekazanych przeze mnie danych osobowych członków zespołu.

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych
„Radość” w Dębicy z siedzibą na ul. Królowej Jadwigi 1, 39-200 Dębica.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi oraz danymi Pani/Pana dziecka proszę 
kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych – Joanna Tabasz w Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia 
„Radość” pod adresem Fredry 3, 39-200 Dębica.
3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz rozliczenia projektu „Wcześniej! - 
Program
Popularyzacji Wczesnej Interwencji” na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.
4. Do dokumentów i formularzy zawierających dane osobowe mogą mieć dostęp osoby oraz 
podmioty
zatrudnione do celów realizacji projektu „Wcześniej! - Program Popularyzacji Wczesnej 
Interwencji”.
5. Dokumenty i formularze zawierające dane osobowe mogą zostać przekazane do 
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie celem rozliczenia projektu.
6. Dokumenty i formularze zawierające dane osobowe będą przechowywane przez okres co 
najmniej 5 lat.
7. Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka, ich
sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z 
prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
wzięcia udziału
w projekcie „Wcześniej! - Program Popularyzacji Wczesnej Interwencji”.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Administrator nie przewiduje wykorzystania zebranych danych do profilowania.

4. Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  mojego  wizerunku   przez  Organizatora  II
Festiwalu  Piosenki  Osób  Niepełnosprawnych  im.  Zbigniewa  Warchoła do
promowania  działań związanych z realizacją  festiwalu  poprzez upowszechnianie
zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

5. Oświadczam,  że  przenoszę  na  organizatorów Festiwalu  prawa do  korzystania  i
rozporządzania  zapisem  audio-video  utworów  zaprezentowanych  podczas
Festiwalu  oraz  wyrażam  zgodę  na  nieograniczone  w  czasie  korzystanie  i
rozporządzanie zarejestrowanym materiałem w całości i we fragmentach w zakresie
zdjęć fotograficznych i materiałów filmowych na wszystkich polach eksploatacji.

  miejscowość i data:                    czytelny podpis:


