Formularz zgłoszenia 
do Konkursu na rezydencję artystyczną w Komunie Warszawa w 2019 roku.

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Autoprezentacja
(może być w formie tradycyjnego CV, może być w innej formie).


Fragmenty nagrań, zapisów dotychczasowych prac 
(jeśli osoba aplikująca ma już jakiś dorobek).


Opis wstępnego pomysłu na spektakl lub projekt performatywny, w odpowiedzi na hasło „Krajobraz” 
(opis nie może przekraczać 3000 znaków ze spacjami).


Wysyłając niniejsze zgłoszenie potwierdzam:
- zapoznanie się, akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Konkursu na rezydencję artystyczną w Komunie Warszawa w 2019 roku.
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele Konkursu


Prosimy o załączenie do zgłoszeń następującej klauzuli:

Oświadczam, że jestem świadomy/ świadoma, że przetwarzanie przez Stowarzyszenie Komuna Otwock (Szpitalna 5 /5, 00-031 Warszawa, nip 532 10 53 741, KRS 0000177375), moich danych osobowych, tj. osoby skłdającej aplikację w Konkursie na rezydencje artystyczną w 2109 roku umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, następuje na podstawie przepisu prawa w celu wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Komuna Otwock (Szpitalna 5 /5, 00-031 Warszawa, nip 532 10 53 741, KRS 0000177375), danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rozpatrzenia aplikacji konkursowej.

Informuję, że zostałem/łam poinformowany/na, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Komuna Otwock (Szpitalna 5 /5, 00-031 Warszawa, nip 532 10 53 741, KRS 0000177375), zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
•	prowadzenia procedury wyłonienia laureatów Konkursu na rezydencje artystyczna w Komunie Warszawa w 2020 roku  (art 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisu prawa.
•	przyszłych wyłonienia laureatów Konkursu na rezydencje artystyczna w Komunie Warszawa w 2020 roku   (art 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody.
•	w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora., tj. dostawcy usług i rozwiązań teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia obecnego lub/ i przyszłego procesu rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji – w przypadku Uczestników, bądź przez okres do zakończenia rezydencji – w przypadku Laureatów., nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia danego procesu rekrutacji/ukazania się ogłoszenia. W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procedury rekrutacji lub przyszłych rekrutacji. W każdym momencie możesz wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednakże może się wiązać z wycofaniem Zgłoszenia konkursowego, jeśli nastąpi przed rozstrzygnięciem Konkursu, bądź rozwiązaniem Porozumienia, na podstawie którego Laureaci odbędą rezydencję. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@trwarszawa.pl. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

_____________________________


Wyrażam zgodę na podanie mojego imienia i nazwiska oraz publikację złożonego projektu w związku z publikacją wyników Konkursu, a także we wszystkich kanałach komunikacji stosowanych przez Organizatora, w tym na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

____________________________________

Oświadczam, iż:
a. zgłoszenie konkursowe jest moją wyłączną własnością, nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz że zaproponowany projekt jest nowy, oryginalny i nigdzie wcześniej niepublikowany.
b. przysługują mi autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłaszanej pracy konkursowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;
c. przysługujące mi autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy konkursowej nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych.
d. w przypadku prac konkursowych zawierających fotografie lub filmy, uzyskałem/am zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na tych fotografiach lub filmach.


_____________________________

