Formularz zgłoszeniowy
(wydrukować dwustronnie, wypełnić drukowanymi literami)
1. Kategoria (właściwe zaznaczyć „X”):
 taniec
 muzyka
 teatr
 rękodzieło

 utwór literacki
 fotografia
 plastyka (malarstwo lub rysunek)

2. Godło (hasło składające się z ciągu liter i cyfr)………………………...………………………………………
3. Tytuł pracy………………………...…………………………………………………………………………
4. Dla grup/zespołów – nazwa grupy/zespołu biorącego udział w konkursie i liczba osób w
grupie/zespole …………………………………………………...………………………………………….
5. Dane uczestnika konkursu:
imię……………………………………………...………….……………………….……...................................
nazwisko……………………………………………………………....…………………....................................
wiek………………………………………………………………..……………………………………..........
PESEL………………………………………………………………………………………………………..
stopień i rodzaj niepełnosprawności……………………………….………………………………………….
niepełnosprawność (właściwe zaznaczyć „X”):
intelektualna
 fizyczna

 psychiczna

Proszę dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności ważne do 31.12.2021 roku!

adres zamieszkania…………...…………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………...……...................................
telefon kontaktowy………………………………………………………………………....................................

6. Dane kontaktowe ośrodka kierującego do udziału w konkursie:
nazwa………..………………………………………………………….....……………..…………….............
adres …………………………………………………..………………..….………...…......................................
adres e-mailowy……………………………………………….…..………….……………………………….
numer telefonu……………………………………………………………..…………………………….........
osoba do kontaktu ………………………………………………………………………....................................
7.

Zapotrzebowanie techniczne (dotyczy kategorii: teatr, muzyka, taniec):
…………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
Miejscowość i data………………………………..……………………………………….……………………...
Odręczny podpis uczestnika konkursu / opiekuna prawnego uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………………………………………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Administratorem danych jest Fundacja „Wiatrak” z siedzibą w Bydgoszczy 85-796, przy ulicy Bołtucia 7.

2.

Dane do kontaktu:
Fundacja „Wiatrak”
ul. Bołtucia 7
85-796 Bydgoszcz
tel. 52 32 34 824
e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl

3.

Fundacja „Wiatrak” gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach obowiązującego prawa,
w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z dn. 04.05.2016, s.1) znanego jako RODO oraz przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

4.

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia
udziału w konkursie.

5.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez
okres
przewidziany
w
przepisach
dotyczących
przechowywania
i archiwizacji dokumentacji.

6.

Dane
nie
i profilowaniu.

będą

poddawane

zautomatyzowanemu

podejmowaniu

decyzji

7.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

8.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie przekazującej dane osobowe
przysługują następujące prawa:
 prawo dostępu do treści danych,
 prawo do sprostowania danych,
 prawo do usunięcia danych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9.

Realizacja praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, istnieje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ja,……………………………………………………………………………………………... oświadczam, że
zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/
danych osobowych ………………………………………………………………………………………….,
której/którego jestem prawnym opiekunem, przez Fundację „Wiatrak” z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy
Bołtucia 7, w związku z organizacją IX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych
„fART”.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych
Osobowych.
Informujemy, że korzystanie z praw zawartych w punkcie 8 Klauzuli Informacyjnej nastąpi po złożeniu pisemnej
dyspozycji Administratorowi Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na:


przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych osoby, której jestem opiekunem prawnym
w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu.



przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych osoby, której jestem opiekunem prawnym,
jak również informacji o wynikach konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej /pracy
konkursowej osoby, której jestem opiekunem prawnym w celu informowania o moim udziale w konkursie
/udziale w konkursie osoby, której jestem opiekunem prawnym.



wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych osoby, której jestem
opiekunem prawnym w celach informacyjnych i marketingowych związanych z różnego rodzaju działaniami
na rzecz osób niepełnosprawnych.



wykorzystanie mojego wizerunku /wizerunku osoby, której jestem opiekunem prawnym do działań
niekomercyjnych (zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej, publikacja w materiałach promocyjnych itp.).

Miejscowość i data………………………………..…………………………………………....................................
Odręczny podpis uczestnika konkursu / opiekuna prawnego uczestnika konkursu
……………………………………………………………………………………………………………...........

UWAGA:
Formularz należy włożyć do oddzielnej koperty oznaczonej godłem
i przesłać razem z pracą również oznaczoną godłem na adres:
Fundacja „Wiatrak” ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz
z dopiskiem „fART” oraz nazwa kategorii
Dyrektor Festiwalu „fART”:
Małgorzata Kozioł
tel. 511 161 943
e-mail: malgorzata.koziol@wiatrak.org.pl
Specjalista ds. rekrutacji uczestników
Wiktoria Gacek
tel. 533 360 696
e-mail: wiktoria.gacek@wiatrak.org.pl

