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Zgłaszane prace – metryczka

Oświadczam, że zgłoszone prace wykonałem/am własnoręcznie oraz zapo-
znałem/am się z regulaminem 1 Biennale Sztuki VIA CARPATIA, edycja
2021 i przyjmuję jego warunki.
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 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 informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki im.
Ady Sari w Starym Sączu, Rynek 5, 33-340 Stary Sącz. Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych jest Dyrektor CKiS w Starym Sączu –
Wojciech Knapik, kontakt z IOD za pośrednictwem adresu e-mail:
ckisstarysacz@gmail.com
1. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadania 1 Biennale Sztuki
VIA CARPATIA, edycja 2021, co należy rozumieć – przetwarzanie ich i pu-
blikacja w różnych mediach zgodnie z Regulaminem.
2. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnio-
nym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
3. Dane osobowe zbierane są w celu archiwizacyjnym.
4. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu mają prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych i wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji wymienionych celów zbierania danych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa.

Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi powyżej wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zasadach
określonych w powyższej Zgodzie.
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