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KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

W II PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ NAUCZYCIELI 

„NA MARGINESIE” 

pod hasłem „Ruszamy w dzicz” 

 

Imię i nazwisko nauczyciela- twórcy pracy artystycznej 

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły/przedszkola lub innej instytucji kulturalno-oświatowej, w której zatrudniony jest twórca, 

adres, telefon kontaktowy, e- mail 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tytuł pracy……………………………………………………………………………………… 

 

Technika wykonania…………………………………………………………………………… 

 

Wskazówki techniczne do ekspozycji 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie we wszystkich punktach drukowanymi literami. 

Zgłoszenia nieczytelne i nieuzupełnione nie będą brane pod uwagę. 

 

Pieczątka instytucji zgłaszającej Pieczątka i podpis dyrektora 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ NAUCZYCIELI 

„NA MARGINESIE” 

Administratorem danych osobowych uczestników jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu, reprezentowany przez 

Dyrektora, zwany dalej administratorem z siedzibą w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12 

tel./fax 032 281 25 08 

e-mail: mdk@mdk.bytom.pl 

Kontakt z inspektorem ochrony danych u administratora: 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 

ul. Powstańców Warszawskich 12 

41-902 Bytom 

tel. 32 281 25 08 

Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie: 

art. 6 ust. 1 lit c) RODO* tj. przepisu prawa 

i zbierane w celu realizacji celów statutowych, a w szczególności organizowania czasu wolnego, edukacji i promocji artystycznej, 

rozwijania uzdolnień i zainteresowań i przetwarzane są na podstawie przepisów prawa: ustawy z 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1327 ze zm.), ustawy z 14 grudnia 2016r. prawo światowe (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze 

zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1646 ze zm.). Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne w celu uczestniczenia w 

Przeglądzie. 

Przetwarzanie Państwa danych w postaci wizerunku oraz upublicznianie danych uczestników imprezy (wizerunku, imienia i 

nazwiska, wieku) następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO* 

Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych- w 

granicach określonych prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, posiada prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, 

bez wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67 ze zm.), innych przepisach prawa lub regulaminach administratora. 

Administrator informuje, że II PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ NAUCZYCIELI „NA MARGINESIE” będzie 

rejestrowany/utrwalany w postaci nagrywania obrazu i dźwięku oraz wykonywania zdjęć w celu promocji działalności MDK, w 

tym udostępnienia na stronie internetowej, portalu społecznościowym Facebook, w telewizji, prasie i kronikach itp. 

……………………………… 

 

data i podpis 


