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KATEGORIA:

Pary autentyczne

1. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., adres e-mail (tancerka): 
……………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., adres e-mail (tancerz): 
……………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………

3. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść:

Tancerze: 

• ……………………………………………………………………………………………………………………….…
(data i podpis)

• ……………………………………………………………………………………………………………….…………
(data i podpis)

Członkowie kapeli:

• ………………………………………………………………………………………………………………….………
(data i podpis)

• ……………………………………………………………………………………………………………….…………
(data i podpis)

• ………………………………………………………………………………………………………………….………
(data i podpis)

• ………………………………………………………………………………………………………………………….
(data i podpis)

• ……………………………………………………………………………………………………………….…………
(data i podpis)
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 4. W przypadku otrzymania nagrody finansowej pieniądze prosimy przelać na konto:

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

……………………………………………………………………………………………………………….…
(imię nazwisko/nazwa instytucji patronującej)

……………………………………………………………………………………………………………….…………….
(nr konta)

……………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis)
    
5. Wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez ŁDK podanych w karcie uczestnictwa danych osobowych  
     w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. 

6.  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informu-
jemy, że:

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Łódzki Dom Kultury w Łodzi z siedzibą pod adresem               
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

  • Można w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, panią Sylwią Tokarską,  
  tel.   797-326-200, adres email: s.tokarska@ldk.lodz.pl

 •  Dane osobowe będą przetwarzane w celach Konkursu na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika konkur-
su art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

 •  Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia prze-
twarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na 
ich przetwarzanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 
do momentu wycofania zgody.

 • Dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 • Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
     Osobowych, jeżeli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów  
     ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

7.  Uczestnik Konkursu przenosi na rzecz Łódzkiego Domu Kultury na zasadzie wyłączności wszystkie autorskie 
prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania dziełem oraz zezwala 
na wykonanie autorskich praw zależnych.

  W szczególności ŁDK nabywa prawo do:
 a) utrwalenia dzieła
 b) zwielokrotnienia dzieła jakąkolwiek techniką
 c) wykorzystania fragmentów dzieła.


