Karta zgłoszenia
Legnicka Akademia Filmowa – Warsztaty Filmu Animowanego
Legnica 3-13 sierpnia 2022
Termin zgłoszenia upływa 24.06.2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: laf@lck.art.pl
Nabór na LAF-WFA 2022 prowadzony jest na podstawie daty wpływu zgłoszenia.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wymogiem
formalnym zgłoszenia jest dostarczenie prac, jak w pkt. 10.
1. Imię i nazwisko uczestnika.................................................................................................
2. Data urodzenia....................................................................................................................
3. PESEL do ubezpieczenia....................................................................................................
4. Dane teleadresowe
adres:.................................................................................................................................
numer telefonu uczestnika.................................................................................................
numer telefonu opiekuna/rodzica......................................................................................
e-mail:................................................................................................................................
6. Stopień zaawansowania: początkujący, zaawansowany *
7. Planowany termin przyjazdu na warsztaty oraz wyjazdu z warsztatów:
dzień....................................godz.................................
dzień....................................godz.................................
8. Odbiór z dworca PKS/PKP*: TAK NIE
Jeśli tak, proszę podać godzinę przybycia.......................................................................
9. Posiłki wegetariańskie: TAK NIE
10. Do karty zgłoszenia należy dołączyć do wyboru: prace fotograficzne, rysunki, własny
film, pomysł na scenariusz lub jakikolwiek inny wyraz własnej aktywności twórczej
związanej z filmem animowanym.
Spis załączonych do zgłoszenia prac oraz sposób ich dostarczenia (załączniki do maila,
linki, etc. Prace przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
11. Nick (niezbędny do udostępnienia wyników rekrutacji na stronie internetowej, bez
podawania prawdziwych danych osobowych uczestników)..............................................
............................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

12. Preferowana technika animacji ........................................................................................
13. Wybrana opcja warsztatów (proszę zaznaczyć właściwe):
1350 zł (warsztaty + nocleg + pełne wyżywienie)
650 zł (warsztaty + pełne wyżywienie)
14. Zgoda rodziców/opiekunów na udział w Warsztatach uczestnika niepełnoletniego
Ja ………............................................................. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
………………..….(PESEL) wyrażam zgodę na udział ..................................................................
(imię i nazwisko uczestnika) na udział w Letniej Akademii Filmowej - Warsztatach Filmu
Animowanego, które odbędą się w Legnicy w dniach 3-13 sierpnia 2022 r.
podpis
………………………………………
15. W razie powrotu dziecka z Warsztatów bez rodzica/opiekuna, wymagane jest stosowne
oświadczenie.
Ja …………………………………………………….(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
………………………… (PESEL) wyrażam zgodę na samodzielny powrót, z Letniej Akademii
Filmowej - Warsztatach Filmu Animowanego odbywających się w Legnicy, mojego/mojej*
syna/córki*. Jestem świadom/a iż Legnickie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności
za dziecko w trakcie powrotu do domu.
podpis
..…….…...……………
15. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w
Legnickiej Akademii Filmowej - Warsztatach Filmu Animowanego.
Podstawa prawa obowiązku informacyjnego
Art. 13 ust. 1 i ust. 2 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. U.UE. L. z 2016 r.
Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem”.
Administrator danych
Administratorem danych jest Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego z
siedzibą przy ul. Chojnowskiej 2, 59-220 Legnica

* niepotrzebne skreślić

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu
email: sekretariat@lck.art.pl
telefonicznie pod numerem 76 723 37 00
lub pisemnie: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2

Inspektor ochrony danych osobowych
Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną za
pośrednictwem adresu email: iodo@lck.art.pl, lub pisemnie na adres:
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a) Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Legnickiej Akadem
Filmowej–Warsztatach Filmu Animowanego,
b) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi co jest zgodne z art. 6 lit. e Rozporządzenia,
c) Państwa dane związane z wizerunkiem będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie
wyrażonej zgody co jest z art. 6 lit. a Rozporządzenia.
Odbiorcy danych
a) Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy
czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu
działań,
b) Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemach informatycznych możemy
powierzyć również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy
czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego
z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych
systemów lub hosting danych i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia
danych,
c) Pani/Pana dane możemy przekazać również innym administratorom przetwarzającym je
we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską
lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadania
związanego z celem przetwarzania.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie uczestnictwa w Legnickiej Akademii
Filmowej Warsztatach Filmu Animowanego oraz będą archiwizowane zgodnie z
regulacjami obowiązującymi w Legnickim Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego.
Jednak nie dłużej niż 10 lat.

* niepotrzebne skreślić

Prawa osoby, której dane dotycz
a) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyrażonej
zgodny na przetwarzanie danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do jej wycofania w
dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem.
b) 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 Rozporządzenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
c) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem
danych lub z inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są
wyżej.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Legnickiej Akademii Filmowej
Warsztatach Filmu Animowanego.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

…………………………………….………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

…......................................................
(podpis uczestnika)

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data...............................

ZGODA DLA OSÓB PEŁNOLETNICH

Administrator danych osobowych:
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
Ul. Chojnowska 2
59-220 Legnica

Na podstawie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz art. 81 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze
zm.).
Ja niżej podpisana\podpisany* ....................................................................................... wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym mojego wizerunku w celu realizacji
działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego. Jednocześnie oświadczam, iż
zostałam\zostałem* poinformowana\poinformowany* o sposobie oraz celach przetwarzania moich
danych osobowych a także o prawach mi przysługujących.
*niepotrzebne skreślić

……………………………………….
podpis

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data...............................

ZGODA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Administrator danych osobowych:
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
Ul. Chojnowska 2
59-220 Legnica
Na podstawie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz art. 81 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze
zm.).
Ja niżej podpisana\podpisany* ....................................................................................... wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka
..............................................................................................w tym jego wizerunku w celu realizacji
działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego. Jednocześnie oświadczam, iż
zostałam\zostałem* poinformowana\poinformowany* o sposobie oraz celach przetwarzania moich
danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka a także o prawach mi
przysługujących.
*niepotrzebne skreślić

……………………………………….
podpis

* niepotrzebne skreślić

