SZCZĘŚCIE. PO PROSTU
KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY - KARTA ZGŁOSZENIA
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ
Dane uczestnika konkursu
Pseudonim
Imię i nazwisko
Wiek
Dane szkoły lub innej organizacji zgłaszającej uczestnika
Nazwa
Adres (ulica, nr, kod pocztowy,
miejscowość)
Adres e-mail
Dane rodzica lub opiekuna prawnego albo uczestnika pełnoletniego
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Kategoria, w jakiej zgłaszana jest praca1





ESEJ/FELIETON
OPOWIADANIE FANTASY
SCENA DRAMATYCZNA
PIOSENKA

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 2
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) w konkursie literackim
organizowanym przez Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie
www.ateneumteatr.pl. Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej Śląskiego
Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” oraz wykorzystanie tekstu mojego dziecka/podopiecznego do przygotowania z młodzieżą
spektaklu i gry miejskiej.
……………………………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO3
Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie www.ateneumteatr.pl. Wyrażam zgodę na publikację
mojej pracy na stronie internetowej Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” oraz wykorzystanie tekstu do przygotowania z
młodzieżą spektaklu i gry miejskiej.
………………………………………………………………….
data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika

1

Proszę zaznaczyć jedną kategorię, w której zgłaszana jest praca konkursowa. W przypadku zgłaszania kilku prac przez jednego
autora proszę wypełnić jedną kartę zgłoszenia dla wszystkich nadesłanych tekstów.
2
Dotyczy wyłącznie uczestników niepełnoletnich.
3
Dotyczy wyłącznie uczestników pełnoletnich.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka oraz ich upublicznienie zgodnie
z poniższymi zasadami.

RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europy 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”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, ul. św. Jana 10, 40-012 Katowice,
wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Katowice.
2. Dane osobowe w zakresie imię, nazwisko,

kategoria

zostaną upublicznione na stronie internetowej Teatru

(www.ateneumteatr.pl) oraz na Facebooku (www.facebook.com/ateneumkatowice).
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ateneumteatr.pl.
4. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO na podstawie wyrażonej zgody w celu
realizacji konkursu oraz zadań określonych przepisami prawa, jak przechowywanie dokumentacji księgowej.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez pięć lat obrachunkowych.
6. Dane mogą być udostępniane podmiotom finansującym działalność Administratora lub innym instytucjom upoważnionym na
mocy przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre prawa mogą być
ograniczone ze względu na upublicznienie danych wymienionych w ust. 2.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane nie będą profilowane w rozumieniu RODO oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

…………………….…………..………………………………………….
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/
pełnoletniego uczestnika

