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JURAJSKI FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ 

08.09.2018 r. – Szczekociny, Amfiteatr 
 

KARTA ZGŁOSZENIA – występy sceniczne 
 

 

1. Nazwa zespołu/imię i nazwisko solisty, adres i nr telefonu kontaktowego 
 

 

 
 

2. W jakiej kategorii (zgodnie z regulaminem) następuje zgłoszenie 

 

 

 
3. Imię i nazwisko opiekuna zespołu/solisty 

 

 

 
4. Orientacyjny czas trwania występu 

 

 

 
5. Liczba uczestników 

 

 

 

6. Potrzeby techniczne i inne 

 

 

 

 

 

7. Informacja o zespole/soliście (krótka charakterystyka) 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679  z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż:  

 

 „Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach raz Jednostka 

Regionalna KSOW w województwie śląskim ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, ksow@slaskie.pl, www.slaskie.ksow.pl, dane 

przetwarzane są w celu  realizacji operacji, jak również udokumentowania  jej zrealizowania i otrzymania refundacji., a 

także w celu archiwizacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa. Przysługuje 

Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji operacji. Nie podanie danych skutkuje brakiem 

uczestnictwa w Jurajskim Festiwalu Kultury Ludowej w Szczekocinach. 

Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: Cezary Barczyk, Prezes LGD „Perła Jury” w Łazach. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym 

mowa w art. 22. 

 

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 

 

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lokalną Grupę Działania „Perła Jury” w Łazach  moich danych osobowych 

zawartych na niniejszym formularzu w następującym celu: - związanym z organizacją wydarzenia oraz jego promocją w 

mediach i na stronach internetowych organizatorów. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
Odbiorcami danych osobowych są Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 

oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33  02-822 Warszawa, a także podmioty uprawnione: 

Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, organy kontroli skarbowej oraz inne podmioty 

uprawnione  do kontroli i audytu. 

 

 

 

 

…………………….                                            ……………………………………………….                    

Data                        Pieczęć i podpis w imieniu instytucji delegującej 

                                                                                     


