1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) przez
Organizatora konkursu, dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
Konkursu na scenariusz sztuki teatralnej.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu i przyjmuję warunki w nim
określone.
3. Oświadczam, że jestem autorem złożonego scenariusza, oraz, że jest ona oryginalny i nie
narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
4. Oświadczam, że projekt scenariusza jest utworem pierwotnym, autorskim i został
opracowany w celu uczestnictwa niniejszym w konkursie
5. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora, ani członkiem ich najbliższej
rodziny.
6. Jeśli scenariusz otrzyma 1 miejsce autor wyraża zgodę na modyfikowanie scenariusza do
własnych celów pokonkursowych lub poprawek dzieła nabytego w drodze konkursu na
potrzeby musicalu tworzonego przez grupę teatralną Miejskiego Domu Kultury w Redzie.

Informujemy, że:
Administratorem danych jest Fabryka Kultury w Redzie z siedzibą przy ul. Łąkowej 59A (kod pocztowy: 84-240
Reda), tel.: +48 58 736 28 28, adres e-mail: biuro@fabrykakultury.pl
Inspektorem Ochrony Danych w Fabryce Kultury jest Pani Patrycja Krauze, nr tel.(58) 678 80 46, adres e-mail
iod@reda.pl
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w realizowanym konkursie.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

