KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA
w Akademii Młodego Radiowca

Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów)

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)

Nr telefonu rodziców (opiekunów)

Email adres

1. Zgłaszam Uczestnika ............................................................................... (Imię i Nazwisko) moje dziecko/ osobę, której jestem prawnym
opiekunem na zajęcia warsztatowe prowadzone przez Akademię Młodego Radiowca pt. „Zamieszaj w Radiu”, które odbywać się będą na terenie
Radia Wrocław/ Radia RAM (ul. Karkonoska 10) w terminie: 4, 18, 25 listopada i 2 grudnia 2020.
2. Zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w warsztatach i akceptuję jego postanowienia.
3. Jako Rodzic/ Prawny opiekun Uczestnika oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności i ponoszę pełne ryzyko prawne w zakresie
ubezpieczenia Uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Zobowiązuję się do wpłaty za warsztaty w wysokości 400 zł. Zaliczka w wysokości 200 zł w dniu zapisu (gwarancja miejsca) oraz wpłaty w
wysokości 200 zł do dnia 26 października 2020 r. na konto Radia Wrocław BH I O/Wrocław 27 10301289 0000000047882079.
5. Jako Prawny opiekun Uczestnika wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i Uczestnika danych osobowych na potrzeby Radia Wrocław/ Radia
RAM związane z organizacją zajęć oraz na wykorzystanie przez Radio Wrocław/ Radia RAM wizerunku mojego dziecka w fotografiach wykonanych
w czasie warsztatów oraz na udział dziecka w nagraniach radiowych, które będą wykorzystane na antenie Radia Wrocław, Radia RAM i Radia
Wrocław KULTURA.
6. Jednocześnie oświadczam, iż przenoszę na Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię we Wrocławiu „Radio Wrocław” Spółkę Akcyjną, w sposób
nieograniczony w czasie i przestrzeni, w całości - prawa wykonawcze do utworu powstałego w związku z udziałem Uczestnika w warsztatach i
nagraniach radiowych, na wszystkich znanych stronom polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:

utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką,

wprowadzania do obrotu za pomocą zwielokrotnionych egzemplarzy w tym płyt CD,

wprowadzania do pamięci komputera,

najmu, dzierżawy, publicznego odtwarzania,

dokonywania przetworzeń komputerowych (m.in. fotomontaży, opracowań),

emitowania w stacjach radiowych, telewizyjnych, zamieszczania w internecie i innych mediach.
7. W przypadku ewentualnego utrwalenia przebiegu warsztatów w formie płyty CD, wyrażam zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika
................................................................................................. na okładce płyty CD zawierającej nagranie będące efektem warsztatów oraz w
informacjach zamieszczanych w mediach i internecie - w zakresie promocji wydania w/w płyty.

…………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) dalej RODO – informuje się, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radio Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 10, 53 - 015 Wrocław.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem
zajęć/warsztatów.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Radiem Wrocław S.A. oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji
związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonaniem umowy.
Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.
Radio Wrocław S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy
powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Radia Wrocław S.A.

