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W JANOSIKOWE GRAMY 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Numer karty …………….   

Data: …………….              Godzina..................  

Uczestnicy gry (imię i nazwisko - Pesel – numer telefonu) 
1__________________________________________________
2__________________________________________________
3__________________________________________________
4__________________________________________________
Opiekun drużyny (imię, i nazwisko) 
___________________________________________________ 

1. Czas i miejsce Gra zostanie przeprowadzona 20.10.2018 roku tj. sobota w godzinach 11.45 – 15.30. W 
czasie uczestnicy gry stają się dla graczami a centrum miasta Żywiec staje się planszą gry Miejscem 
rozpoczęcia gry jest KINO JANOSIK ul. Sobieskiego 1 , 34-300 Żywiec tel./ fax: 33 861 20 03  

2. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie zespołu na KARCIE ZGŁOSZENIA DRUŻYNY KARTY 
ZGŁOSZENIA – druki dostępne są od dnia 01.10.201 w kasie biletowej KINA JANOSIK – organizatora 
festiwalu ADRENALINIUM  

3. Wypełnione KARTY GRY do gry przyjmowane będą od dnia 01.10.2016 r od godziny 15.00 do dnia 
19.10.2018 r do godziny 23.00. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność́ zgłoszeń́ 

zespołów. 
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Klauzula informacyjna dla uczestnika /uczestniczki wolontariatu w ramach 
Festiwalu Górskiego ADRENALINIUM 2018 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informujmy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Filmowa „Silesia Film" z siedzibą w 
Katowicach, ul. Górnicza 5, tel.: (32)2068861, adres e-mail: info@silesiafilm.com. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. Kontakt: 
daneosobowe@silesiafilm.com. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w grze miejskiej w ramach Festiwalu 
Górskiego ADRENALINIUM 2018. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 
również prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym 
interesem administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w grze w ramach Festiwalu Górskiego 
ADRENALINIUM 2018. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zgłoszenie się i uczestnictwo 
w warsztatach. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym partnerom.  
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane do 30 grudnia 2018, czyli przez okres obejmujący rekrutację do 

warsztatów i ich ewaluację. 
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 
 

Klauzula Zgody 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
niezbędnych dla potrzeb uczestnictwa w grze miejskiej w ramach Festiwalu Górskiego ADRENALINIUM 
2018 oraz na korzystanie z wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w warsztatach, w celu 
budowania pozytywnego profilu administratora w mediach i przestrzeni publicznej. 

 

Wyrażam zgodę 

 

…………………………………………. 
Podpis opiekuna prawnego 
 
 
 
  

 


