KARTA ZGŁOSZENIOWA
do Wiejskiej Orkiestry Symfonicznej
Ośrodka Kultury Gminy Gorlice
z siedzibą w OKGG filia w Dominikowicach.

Imię i nazwisko
Kandydata
Nr kontaktowy
Adres zamieszkania
Adres e-mail
Instrument

Wykształcenie muzyczne,
doświadczenie:

-

Proszę o wyznaczenie terminu przesłuchania*,

-

Proszę przesłuchanie nagranego filmu

……………………………..……………………..……………………………………………
/miejscowość i data/ /czytelny podpis kandydata/* rodzica lub opiekuna prawnego/*

OŚWIADCZENIE 1
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu pt. ,,Zasady rekrutacji
kandydatów na muzyków WOS” oraz akceptuję wszystkie jego warunki.
2. Oświadczam, że przenoszę na rzecz Organizatora Rekrutacji wszelkie
majątkowe prawa autorskie do przesłanego nagrania audio-video,
do wykorzystywania dla potrzeb rekrutacji.
3. Oświadczam, że przesłane przeze mnie nagrania są wynikiem mojej osobistej,
samodzielnej twórczości, nie naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich
oraz, że przysługują mi prawa autorskie do nagrań w pełnym wymiarze,
jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone
na rzecz osób trzecich.
4. W przypadku zasadnego wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich zobowiązuje się wstąpić
w miejsce Organizatora do wszczętego postępowania lub zrekompensować
mu – wedle jego wyboru – koszty z nim związane, zwalniając go tym samym
od jakichkolwiek kosztów, jakie powstaną z tego tytułu.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych
dla potrzeb rekrutacji do Wiejskiej Orkiestry Symfonicznej Ośrodka Kultury
Gminy Gorlice, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r o ochronie danych
osobowych(Dz. U. z 2018 r poz. 1000). Przysługuje mi prawo wglądu do
moich danych oraz ich poprawiania.

……………………………..……………………..……………………………………………
/miejscowość i data/ /czytelny podpis Kandydata

OŚWIADCZENIE 2
DLA OSOBY NIELETNIEJ
(wypełnia rodzic/opiekun prawny)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
….......................................…..........................................................................,
(imię i nazwisko)

którego jestem prawnym opiekunem, na udział w przesłuchaniu do Wiejskiej
Orkiestry Symfonicznej organizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu pt. ,,Zasady rekrutacji
kandydatów na muzyków WOS” oraz akceptuję wszystkie jego warunki.
2. Oświadczam, że przenoszę na rzecz Organizatora Rekrutacji wszelkie
majątkowe prawa autorskie do przesłanego nagrania audio-video mojego
dziecka, do wykorzystywania dla potrzeb rekrutacji.
3. Oświadczam, że przesłane przeze mnie nagrania są wynikiem osobistej,
samodzielnej twórczości mojego dziecka, nie naruszają praw, dóbr i godności
osób trzecich oraz, że przysługują mu prawa autorskie do nagrań w pełnym
wymiarze, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub
obciążone na rzecz osób trzecich.
4. W przypadku zasadnego wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich zobowiązuje się wstąpić
w miejsce Organizatora do wszczętego postępowania lub zrekompensować
mu – wedle jego wyboru – koszty z nim związane, zwalniając go tym samym
od jakichkolwiek kosztów, jakie powstaną z tego tytułu.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych mojego
dziecka dla potrzeb rekrutacji do Wiejskiej Orkiestry Symfonicznej Ośrodka
Kultury Gminy Gorlice, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

......................................................................................................
/miejscowość i data/ /czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/

