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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Imię i nazwisko wykonawcy / nazwa zespołu / liczba osób w zespole 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

  

Kategoria: (proszę zaznaczyć) 

     solista wokalista 

     zespół wokalny  

 

Tytuł utworu: 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Potrzeby techniczne (liczba mikrofonów, odtwarzacz CD, wykorzystywane 

instrumenty, inne – prosimy o dokładny opis) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Dane kontraktowe:  

Imię i nazwisko opiekuna wykonawcy:................................................................................. 

telefon: ..................................................................................................................................... 

e-mail: ....................................................................................................................................... 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych/danych mojego dziecka, dostarczonych w formularzu uczestnictwa w zakresie:  

 

Imię i  nazwisko, numer telefonu, adres e-mail   
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Przez 

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 

Warszawa, tel. (22) 843-91-01, sdk@sdk.waw.pl, zwanym Administratorem Danych Osobowych, 

 

w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją przeglądu wokalnego III 

Mokotowskich Senioraliów (w tym działań związanych z opublikowaniem wyników w 

publikacjach pokonkursowych) 

Podanie danych jest wymogiem regulaminu przeglądu. Nie podanie danych skutkowało 

będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Przeglądzie. Dane będą przetwarzane tylko i 

wyłącznie przez okres trwania kolejnych edycji przeglądu (dot. danych o zwycięzcach; dane 

uczestników: przez okres 3 lat w celach roszczeniowych). Po zakończeniu działań związanych 

z organizacją przeglądu oraz ustaniu obowiązku, zostaną one usunięte. Dane nie będą 

udostępniane odbiorcom danych, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej. Dane 

nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo: 

- anulowania wydanej zgody; 

- dostępu do danych, uzyskania kopii; 

- do sprostowania danych; 

- do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy; 

- do ograniczenia przetwarzania dnych; 

- do przenoszenia danych; 

- do złożenia skargi do organu nadzorczego; 

 

W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: 

iod@sdk.waw.pl 

 

 

 

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

(data, czytelny podpis opiekuna)                   (data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 
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