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I NSTYIUOA KULTURy sAl,r0RI{DU WoJr!t/60ZIWA t6DzKt tG0

KARTA ZGIOSZENIA
FORUM TW6RCZOSc| oolRzRtEJ ,,pRzysTANEK 60+" _ piotrk6w Trybunalsk i 2o.og.2o7g

1" wyrazam zgodq na udziat w F'RUM TW.RCZOSCT D.JRZA.EJ ,,pRzysrANEK 50+,, - piotrk6w Trybunarski20.09.2019 organizow,an ym przez L6dzkiDom Kurturr, ,rcol,ou w r_odzi,ur. Traugutta 1g,
Miejsce i data:

2. Odwiadczam, ze dane,zawarte w niniejszej karcie sq prawdziwe.

Miejsce idata:

podpis uczestnika

podpis uczestnika

3' wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych90-r-13, ur. Traugutta 1g na potrzeby uczestnictwa w FoRUMzgodnie z obowiqzujqcymiw tym zakresie przepisami prawa.

przez Lodzki Dom Kultury z siedzibq w todzi
TWORCZOSCI DOJRZAT.EJ,,PRZYSTANEK 60+",

4.

Miejsce i data:

Miejsce idata:

wyra2am zgodq na pub'likacjq zdjqi orazfilmowz moim udziarem m.rn. na portarach sporecznodciowych oraz::Jff;::,il1,"#"J",ril;iJ,111"'ii'J:"#J,;,;;;';;"i; * Lodzi eo-i.i.3, ur Traugutta 18, zgodnie

podpis uczestnika

podpis uczestnika

podpis uczestnika ...... """ "Dy'rektbT" """ """ :......
t-6dzkiego Domu Kultury

Tqaal: Cnl.^l^t.;

5' wyrazam zgodq na wyl:orzystanie mojego wizerunku przez t-6dzki Dom Kultury z siedzibq w Lodzig0_113,
; k #tr,ffi #, li ffi ["jJ JJ [ il*; fl 1fl * H 1,1? :#' # ; ;:e g, q d u rwl,.., o E. i o oi rz a ter

Miejsce i data:

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Telefon kontaktow y / e-mail

t 2? 1.r,,

rilo fg



6' wyrazam zgodq na przesylanie zdjqi oraz informacji dotyczqcych projektu wojew6d zki przeglqdTw6rczoSci
Dojrzalej, przez L6dzki Dom Kultury z siedzibq w todzi 90-1,L3, ul. Traugutta lg oraz otrzymywanie drogqelektronicznq infonmacji o dziatalnodci t DK, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Miejsce idata: podpis uczestnika

7' Wyrazam zgodq na otrzymywanie informacji na temat oferty kulturalnej oferowanej przez Lodzki Dom
Kultury ijego Partner6w drogq elektronicznq w rozumieniu art, 10 ust. 2 Ustawy z dnia 1g lipca 2002 r.
o Swiadczeniu uslurg drogq elektronicznq na podany w formularzu adres mailowy.

Miejsce i data: podpis uczestnika

Na podstawie o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych informujemy, ie:

t' Administratorem Twoich danych osobowych jest: t6dzki Dom Kultury z siedzibq pod adresem ut. Traugutta 1g, 90 -tr3 +_6di,

2' Wyznaczylismy Inspektora ochrony Danych - Paniq sylwiq Tokarskq, telefon : 7g7-326-200, adres e-mail:s.tokarska @ldk, lodz.pl
3' Twoje dane oso'bowe bqdq przez nas przetwarzane przezokres trwania projektu wojew6dzki przeglqd Tw6rczosciDojrzalej przystirnek 60+.
4' Masz prawo dostqpu do tre6ci swoich danych, prawo do ich sprostowania, usuniqcia, ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a tak2e prawo do cofniqcia zgody na ichprzetwarzanie.
5' Przysluguje ci rr5wnie2 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu ochrony Danych osobowych, je2eli uznasz,2e przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisdw o96lneg o rozporzqdzenia o ochroniedanych oro6olv'/ch.
6' Twoje dane osolcowe bqdq udostqpniane partnerskim instytucjom kultury dzialajqcym w ramach projektu.
7 ' Twoje da ne osobowe bqdq przetwa rza ne na podstawie Twojej zgody a rt. 6 ust.1 lit. a Rozporzqdzen ia.8. Podanie Twoich danych jest carkowicie dobroworne i wynika z wyra2onej zgody.9' Twoje dane bqdq w naszych serwisach przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, ale nie bqdq podlegalyprofilowaniu.

f'TAffffi trTAW N Y

Dyrektor
L6dzkiego Domu Kul

Jacek Sokalski
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