KARTA ZGŁOSZENIA NA
XV OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE KOLEJARZY KRAKÓW 18 – 20.10.2018 r.
Lp.

Nazwisko i imię

Rodzaj uprawianej
twórczości

Telefon

Adres e-mail

 Dot. Osób starających się o dofinansowanie z zakładu pracy
Organizatorzy proszą o wypełnienie zgłoszenia dla każdej osoby oddzielnie z podaniem pełnej nazwy
zakładu pracy, adres, kod pocztowy, NIP
Lp.

Nazwa zakładu pracy

Dokładne dane do wystawienia faktury
Adres z kodem pocztowym

NIP

Wpłaty za udział w kwocie 300 zł od osoby (emeryci i renciści – 70 zł) prosimy dokonać przelewem na rachunek KTK:
32 85910007 0021 0051 9296 0001 KBS, Kraków, Rynek Kleparski 8, lub gotówką w kasie KTK.
Ewentualne dodatkowe noclegi 17/18 i 20/21 chętni uczestnicy zgłaszają Kartą Zgłoszenia i pokrywają w cenie 50 zł
os/doba.
Nocleg:……………………………………………
Kontakt ze strony organizatorów: PAWEŁ WESTRYCH tel. 12-634-59-50; kom. 505-241-248, 603-646-890
Uwaga w związku z RODO
Po przybyciu na Prezentacje – każdy Uczestnik będzie poproszony o wyrażenie zgody na piśmie dot. udostępnienia
w/w danych osobowych oraz swojego wizerunku – co warunkuje udział w OPAK oraz jak dotychczas - na
wykorzystanie swoich prac w wystawach i publikacjach promujących działalność kulturalną Organizatorów Prezentacji
- prosimy dać znak X przyjęcia informacji do wiadomości (elektronicznie e-mail) lub podpisać (poczta)
………………………………. .

strona internetowa: www.ktkdkk.pl adres e-mail: ktk@ktkdkk.pl
*

Oświadczenie Osoby zgłaszającej swój udział w wydarzeniu artystycznym lub zamawiającej usługę
dot. udostępnienia danych osobowych przetwarzanych
przez Kolejowe Towarzystwo Kultury dla celów związanych z realizacją usługi
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przez Kolejowe Towarzystwo
Kultury w celu zamówienia usługi lub akceptacji mojego zgłoszenia na imprezę organizowaną przez Kolejowe Towarzystwo Kultury, na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt. a 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. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana - jest Kolejowe Towarzystwo Kultury (KTK) z siedzibą: 31-150 Kraków
ul. św. Filipa 6, KRS 0000044214, które realizuje usługę. Specjalista ds. danych osobowych - jest dostępny w siedzibie KTK lub pod adresem e-mail:
dorotkadkk@gmail.com lub pod telefonem nr 505-241-248.
2. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana, dla których KTK przetwarza dane osobowe jest realizacja usługi/imprezy
(wydarzenia artystycznego, kulturalnego, oświatowego). Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez KTK jest zapewnienie najwyższej
jakości zamówionej usługi lub planowanej imprezy oraz
b) udokumentowanie jej wykonania dla Pani/Pana i do rozliczeń podatkowych,
c) dochodzenie ewentualnych roszczeń przez KTK w związku z poniesioną ewentualną szkodą wyrządzoną przez Pani/Pana lub obrona przed
roszczeniami Pani/Pana w stosunku do KTK.
3. Podanie danych osobowych: imienia i nazwiska, PESEL, numeru kontaktowego telefonu, a w przypadku zgłoszeń internetowych adresu e-mail umożliwi KTK zapewnienie udziału w imprezie.
4. KTK przekazuje dane osobowe (tylko na podstawie umowy powierzenia) następującym kategoriom podmiotów:
a) firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
b) firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
KTK nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania oraz posiadane dane osobowe nie
będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Okres przetwarzania danych osobowych przez KTK i ich usunięcie:
a) pozyskanych w związku z zawartą umową o świadczenie usługi będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych i roszczeń
cywilnoprawnych: KTK lub Pani/Pana,
b) pozyskanych na podstawie zgody Pani/Pana w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności tej zgody.
Usunięcie/animizowane danych osobowych Pani/Pana następuje w ciągu 7 dni po terminie określonym w punkcie a), zaś przesyłanie informacji ustaje
natychmiast po odwołaniu przez Pani/Pana zgody na ich przesyłanie.
6. Każda Osoba ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia {za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 5.a)} lub
ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w
siedzibie KTK. Ponadto, KTK udostępnia adres e-mail: dorotkadkk@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych
osobowych.
7. Każda Osoba ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
……………………………….
czytelny podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kolejowe Towarzystwo Kultury w celach marketingowych, w tym dla
informowania o aktualnych wydarzeniach artystycznych, akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie.
Klauzula informacyjna
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kolejowe Towarzystwo Kultury wyłącznie w celu wysyłki informacji o swoich produktach i usługach.
Zaprzestanie wysyłki tych informacji nastąpi natychmiast po wycofaniu niniejszej zgody.
Zasady przetwarzania danych przez KTK zostały powyżej szczegółowo opisane.

……………………………….
czytelny podpis

