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       IX Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych 
                 16 września  2018r.  

MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, 
tel.: 23 663 07 00,   fax: 23 662 99 50,  e-mail: sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl,  

www.modr.mazowsze.pl 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 
Pełna nazwa zespołu ………………..................................................................................................................... 

*Imię i nazwisko kierownika zgłaszającego  grupę –...................................................................................................... 

tel. kontaktowy kierownika grupy .......................................................................................................................  

Miejscowość ................................gmina .........................................powiat ....................................................... 

Dane  instytucji patronującej (jeśli taka jest)...................................................................................................... 

adres..................................................................................................................................................................... 

nr tel. .....................................fax....................................e-mail .......................................................................... 

Tytuł prezentowanego programu lub tytuły pieśni/utworu/tańca 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..  

opracowanie muzyczne ........................................................................................................................................ 

Czas trwania występu  ................. minut,  Liczba osób (w tym instruktor i kierowca)....................................... 

Rok utworzenia zespołu ………………… Region ……………………………………………………………… 

Krótka charakterystyka zespołu (historia powstania, szczególne osiągnięcia itp.) 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku  zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zmianami) przez Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa w celu udziału w IX Przeglądzie Ludowych Zespołów Artystycznych oraz publikację 
mojego wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Przeglądu Ludowych Zespołów Artystycznych oraz w materiałach MODR Warszawa, oraz w gazetach 
lokalnych i wydawnictwach współorganizatorów. 
*Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie wglądu do danych, ich 
poprawienia, a także o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. 
*Przyjmuję do wiadomości, że informacje na temat moich danych osobowych przetwarzanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Warszawie, udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku oraz, że z prawa do uzgodnienia takich informacji mogę korzystać nie częściej niż raz na sześć 
miesięcy. 
*Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych współorganizatorom IX Przeglądu Ludowych Zespołów Artystycznych i sponsorom.  
 
 
 
       .........………………………………………………........... 
                            Miejscowość,  data, * czytelny podpis kierownika grupy 
 
 
 
 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/
mailto:sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000
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Obowiązek informacyjny: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 

02-456 Warszawa, tel. 22-571-61-00, e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl. tel. 
22 5176141 lub listownie na adres Administratora Danych. 

2. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane wynosi 6 lat, po tym okresie może nastąpić archiwizacja dokumentów z Państwa danymi 
osobowymi zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zamówionej usługi oraz wystawienia faktur VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT; 
4. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w zakresie w jakim są wymagane do realizacji usługi, jak również w zakresie umożliwiających nam 

wystawienie rachunku/faktury VAT. 
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z MODR Warszawa w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia 

tych podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych dokumentów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.  
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie pisemnego wniosku. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie 
pisemnej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, że 
materiały związane z realizacją usługi będą podlegać archiwizacji. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                              Zapoznałam/zapoznałem się i wyrażam zgodę na powyższe. 
 
 
 
 
 

     Data,                                              Imię i Nazwisko 
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