„ZIMOWY DANCE MA SENS”
Zatańcz z nami wirtualnie podczas ferii i wystąp w zimowym teledysku!
Nagraj krótką choreografię do wybranej przez nas muzyki, stwórz zimowy
klimat, zaproś swoją mamę, brata, siostrę albo nawet domowego zwierzaka i
pokaż nam, że ferie w domu można spędzać na wesoło.
Nasza propozycja na zimowy czas wolny pełen tańca niech będzie dla Was
zachętą do stworzenia jedynego w swoim rodzaju układu tanecznego, który
pokażemy we wspólnym teledysku.

Zasady uczestnictwa:
 Wiek: bez ograniczeń
 Czas nagrania: 30-45 sekund, dowolnie wybrany fragment utworu
 Format video: Full HD (1920x1080), 30 kl./s., mp4 lub mov, nagranie
tylko w poziomie
 nagranie musi być wykonane z jednego miejsca (statyczne ujęcie), bez
montażu i efektów, poprzez kamerę lub telefon komórkowy z
zachowaniem dobrej jakości dźwięku oraz dobrego oświetlenia
 przesłanie nagrania wraz ze zgłoszeniem oraz oświadczeniem o ochronie
danych osobowych i udostępnianiu wizerunku do dnia 8 stycznia 2021 r.
na adres: taniec.jdk@gmail.com
Najbardziej pomysłowe i kreatywne nagrania nagrodzimy upominkami.
Niech wasza wyobraźnia rozkręci się na maksa w ten zimowy czas!!!

KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko tancerza/tancerki/tancerzy
…………………………………………………………………………...................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………...………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Nr kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………
4. Adres e-mail:……………………………………………………………………................................

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Wyrażam/nie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka, w celach
promocyjnych i informacyjnych, podczas wirtualnej zabawy „ZIMOWY DANCE MA SENS”, w
tym na stronie www.jdkjaslo.pl, na portalach społecznościowych JDK oraz czasopismach
wydawanych przez JDK w celu przedstawienia relacji oraz promocji z wydarzenia
organizowanego przez Jasielski Dom Kultury.
***
Jasielski Dom Kultury (JDK) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło jest administratorem
Państwa danych. Kontakt do JDK, tel. 13 44 351 50, jdksekretariat@gmail.com lub listownie
na adres siedziby. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej zgody, która jest
dobrowolna i możliwa do uchylenia w każdym momencie. Będziemy przetwarzać Państwa
dane do momentu cofnięcia zgody. Nie przekażemy Państwa danych żadnym odbiorcom. Nie
będziemy przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany ani dokonywać profilowania. W
związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do
danych, sprostowania oraz prawo do usunięcia danych. Jeśli stwierdzą Państwo, że
przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy z zakresu ochrony danych
osobowych przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. W celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu z naszym
inspektorem ochrony danych: inspektor.ochrony.danychjdk@gmail.com.
...................................................................
……….......................................................
(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez
Jasielski Dom Kultury (JDK) w celach promocyjnych i informacyjnych, podczas wirtualnej
zabawy „ZIMOWY DANCE MA SENS”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r.)
2. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne
dla uczestnictwa w wirtualnej zabawie, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia.
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, które skutkuje usunięciem z listy uczestników
wydarzenia.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach
informacyjno-promocyjnych, w tym na stronach internetowych lokalnych mediów, a w
szczególności na stronach: www.jdkjaslo.pl w celu przedstawienia relacji oraz promocji
wirtualnej zabawy „ZIMOWY DANCE MA SENS” organizowanego przez JDK.

....................................................................
(podpis)

