
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Warsztaty medialne (6–26 sierpnia 2018) 

 

w ramach IV Wakacyjnego Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Hurra! ART!, 
którego organizatorem jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach 

 
 

Imię i nazwisko  

Wiek  

Adres zamieszkania  

Szkoła/uczelnia  

Zainteresowania  
 
 
 
 
 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, ul. 
Duża 9, 25-304 Kielce, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Kielce. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rk@ncnetcom.pl 
3) Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań 
określonych przepisami prawa. W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na 
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 
5) 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. 
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach moich danych 
osobowych podanych w formularzu w celu zakwalifikowania się, a następnie udziału w warsztatach. 

  Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany, że zgoda może być przeze mnie cofnięta w 
dowolnym czasie do chwili zakwalifikowania się do uczestnictwa w warsztatach. Wycofanie zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, 
informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną od Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. 
 
 
 



1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakwalifikowania do udziału w 
warsztatach. 

2. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem Teatrowi zgody na: 

 nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie oraz dokonywanie innego rodzaju zapisu 
wizerunku uczestników oraz ich prac powstałych w trakcie Warsztatów na potrzeby promocji oraz 
ewaluacji Teatru i Festiwalu, 

 nieodpłatne wydanie drukiem, emisję w radiu i telewizji oraz publikację w Internecie powstałych 
w trakcie Warsztatów prac uczestników. 

 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
miejscowość i data, podpis opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 
 

  właściwe zaznaczyć 
 


