FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(z dniem podpisania Umowy, załącznik nr 1 do regulaminu staje się dokumentem
obligatoryjnym, zgodnie z którym zostanie zrealizowany zwycięski Projekt).
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „regrantingowego” w ramach Programu
„Wsparcie Zespołów ludowych i Grup Śpiewaczych 2022”.

I. Informacje o Projektodawcy

1.

Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za złożenie
formularza zgłoszeniowego i
realizację Projektu

2.

Nazwa zespołu

3.

Firma, w jakiej działa
Zespół (stowarzyszenie,
KGW, grupa nieformalna,
inne – podać jakie)

4.

Adres

5.

Telefon kontaktowy

6.

Adres e-mailowy

7.

Nazwa i numer konta
bankowego *

* UWAGA! Środki finansowe na realizację projektu będą przekazane na rachunek
bankowy Grantobiorcy, który posiada własne konto.
Grantobiorcy nie posiadający własnego konta bankowego będą zobowiązani
przedstawić do realizacji faktury wystawione na Organizatora (RCAK) na zakupione
usługi/materiały z terminem płatności 14 dni.

II. Informacje o Projekcie

8.

Tytuł Projektu

9.

Opis pomysłu Projektu

Opracowanie w wyniku uczestnictwa
w projekcie programu artystycznego
9a.
opartego na założeniach dziedzictwa
regionalnego lub narodowego

10. Miejsce realizacji Projektu

11.

Czas realizacji Projektu (data
rozpoczęcia i zakończenia)

12. Cele Projektu

13. Rezultaty Projektu

14. Harmonogram Projektu

Lp.

1.

2.

3.
15.

Preliminarz
kosztów Projektu
4.

5.

…

Charakterystyka
uczestników Projektu
(m.in. wiek uczestników,
przewidywana liczba
uczestników pośrednich i
16. bezpośrednich, jakie
korzyści z udziału w
Projekcie może uzyskać
grupa, czy działania są
dostosowane do potrzeb
i możliwości grupy itp.)

Nazwa kosztu (zgodnie
z wykazem kosztów
kwalifikowanych)

Kwota

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU REGRANTINGOWEGO
REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „Wsparcie Zespołów Ludowych i Grup
Śpiewaczych 2022”
Regionalne Centrum Animacji w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona
Góra dba o bezpieczeństwo danych osobowych, osób biorących udział we wszelkich
projektach i działaniach realizowanych przez naszą instytucję, w związku z tym
uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.: ‒ Administratorem
wskazanych przez Panią/Pana danych osobowych (ADO) jest: Regionalne Centrum
Animacji Kultury w Zielonej Górze, tel. 501 577 329, e-mail: sekretariat@rcak.pl ‒
Inspektor Ochrony Danych (IOD) dostępny jest pod nr tel. 510 373 260, e-mail:
iodo@rcak.pl.
Osoba ta uprawniona jest do kontaktu z Panem/ Panią w imieniu Administratora Danych
Osobowych w sprawach związanych z ochroną, gromadzeniem, przetwarzaniem,
modyfikowaniem i usunięciem danych osobowych.
Wypełniając ciążący na Administratorze obowiązek informujemy że: pozyskiwane dane
osobowe, są danymi podlegającymi szczególnej ochronie, jednakże dane te są niezbędne
do realizacji składanych wniosków oraz umów związanych z realizacją projektu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu
„regrantingowego” Wsparcie Zespołów Ludowych i Grup Śpiewaczych 2022 lub do
17. momentu wycofania zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Regionalnego
Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą poddane profilowaniu. Regionalne
Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze może powierzyć przetwarzanie danych, w
myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu
prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
Informacja o Pani/Pana prawach: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-03-00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/ Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest
obligatoryjne na mocy przepisu prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże
niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIE
1. Ja niżej podpisany, niniejszym udzielam zgody Regionalnemu Centrum
Animacji Kultury w Zielonej Górze na dysponowanie materiałami z moim
udziałem, nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystywania zdjęć,
materiałów filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony jest mój wizerunek.
2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych
materiałów
18. za pośrednictwem dowolnego medium, w ramach Konkursu „Wsparcie Zespołów
Ludowych i Grup Śpiewaczych 2022”, w celach popularyzacji ww. konkursu i
działalności Regionalnego Centrum Animacji Kultury.
3. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i
zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem, także w
przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za
pośrednictwem technik cyfrowych.
4. Oświadczam, że nie jestem ograniczony w zdolności do czynności prawnych.

19. Miejsce i data

20. Podpis Projektodawcy

