FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO TURNIEJU KGW
z terenu diecezji siedleckiej i diecezji drohiczyńskiej
1. Nazwa koła , zespołu, stowarzyszenia, grupy:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Status (właściwe podkreślić) : rejestracja w związku, grupa nieformalna,
stowarzyszenie, zespół, inne:
……………………………………………………………………………..
3. Prezes (imię i nazwisko, tel. do kontaktu oraz email)
………………………………………………………………………………………….
4. Liczba członków: ………
5. Powiat, gmina i adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
6. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących Turnieju (jeśli inna niż prezes), telefon,
mail: …………………………………………………………………………………….
7. KGW o sobie: główne cele i osiągnięcia, (z czego jesteście dumni) plany i
perspektywy, strój, siedziba, profil działalności (muzyczny, rękodzielniczy, kulinarny,
mieszany), talenty członków grupy, wytwory, produkty itd.
8. Lista materiałów graficznych (zdjęć, filmów) przesłanych droga elektroniczną:

Przesyłając zgłoszenie, Koło oraz osoby widniejące na zdjęciach wyrażają zgodę na
publikację wizerunku w celach promocyjnych KGW na potrzeby Turnieju KGW 2019.
Administratorem danych osobowych podanych przez prezesów i osoby do kontaktu jest
Katolickie Radio Podlasie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10.052018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) informuję, iż:
a) administratorem Pan(i)a danych osobowych jest Katolickie Radio Podlasie z siedzibą w Siedlcach 08-110, ul.
Bpa I. Świrskiego 56
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – admin@radiopodlasie.pl;
c) Pan(i)a dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procedur informacyjnych związanych z Turniejem
KGW
d) odbiorcami Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa;
e) Pan(i)a dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;
f) przysługuje Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
g) ma Pan(i)a prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

