Dzieje się w Gminie Czyżew!
Załącznik nr 1

Zgłoszenie inicjatywy kulturalnej w ramach projektu „Dzieje się w Gminie Czyżew!”
I. Informacja o wnioskodawcy

Imię i nazwisko
przedstawiciela grupy/
KGW

tel. kontaktowy

adres e-mail

Członkowie grupy odpowiedzialni za realizację inicjatywy
imię i nazwisko

numer kontaktowy

adres e-mail
(nieobowiązkowy)

II. Opis inicjatywy
Nazwa inicjatywy

Miejsce i ramowy czas realizacji

Opis inicjatywy (na czym będzie polegała, dlaczego chcecie ją realizować, co się podczas realizacji
wydarzy, jakie będą efekty)
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Do jakiej grupy i liczby odbiorców jest skierowana inicjatywa?

W jaki sposób dotrzecie z informacją o inicjatywie do grupy odbiorców?

W jakich kwestiach (innych niż finansowe) oczekujecie wsparcia od Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie?

Harmonogram działań (data/działanie)
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III. Finanse (zgodnie z wykazem wydatków kwalifikowanych)
Plan finansowy inicjatywy
Rodzaj kosztów

Wartość brutto (ogółem)

Razem:
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OŚWIADCZENIA
1) Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem naboru inicjatyw i wyrażam zgodę na
udział w projekcie „Dzieje się w Gminie Czyżew!” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w
Czyżewie.
2) Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie dla potrzeb Konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem 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
uchylenia dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO oraz przepisami wewnętrznymi Gminnego
Ośrodka Kultury w Czyżewie.
3) Niniejszym oświadczam, że złożony wniosek w naborze inicjatyw jest mego autorstwa
i
nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
4) Niniejszym oświadczam, iż poprzez udział w naborze inicjatyw wyrażam zgodę na przeniesienie
na Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie jako organizatora naboru wszelkich autorskich praw majątkowych do przesłanego wniosku na zasadzie nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo
i
miejscowo licencji niewyłącznej, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z
późniejszymi zmianami), a w szczególności do używania i wykorzystywania nadesłanego wniosku w ramach działalności statutowej Organizatora, utrwalania
i zwielokrotniania
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową rozpowszechniania poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie,
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp w czasie i miejscu
przez siebie wybranym, wprowadzania do pamięci komputera,
umieszczanie w sieci itp.

…………………………………………………………………...

………………………………….
Miejscowość i data

Podpis przedstawiciela grupy/KGW

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie z siedzibą
przy ul. Mazowieckiej 34, 18-220 Czyżew, adres e-mail: kulczyzew@op.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: kulczyzew@op.pl
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a) Udział w projekcie „Dzieje się w Gminie Czyżew!” organizowanym przez GOK w Czyżewie.
b) Komunikacja z członkami grup zgłaszającymi inicjatywę kulturalną w ramach w/w projektu.
3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak

Dzieje się w Gminie Czyżew!
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Przeglądzie. Konsekwencją niepodania danych
osobowych może być brak możliwości udziału w Konkursie.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu realizacji
zadań wynikających z organizacji przedsięwzięcia. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione
z mocy prawa.
6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe zgromadzone w celu organizacji przedsięwzięcia będą przechowywane przez Administratora
do czasu realizacji przedsięwzięcia lub do momentu cofnięcia Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
9. Przetwarzanie danych nie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

