FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO UDZIAŁU W CASTINGU

CZĘŚĆ I DANE PODSTAWOWE

1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika Castingu.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Adres e-mail

Rok urodzenia

Wzrost

Waga

Rozmiar ubrań

Rozmiar obuwia

CZĘŚĆ II OŚWIADCZENIA KANDYDATA

1. Wyrażam zgodę na udział w Castingu do sesji zdjęciowej, której efekty pojawią się w magazynie
pn. Magazyn „L”.
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Castingu.
3. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o tym, że:
a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Leszna, mający siedzibę przy ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno.
Z Administratorem można kontaktować się pod nr telefonu 65 529 81 00 lub za pomocą
poczty elektronicznej um@leszno.pl,
administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą
można kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem poczty
elektronicznej iod@leszno.pl,
moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Castingu „Centrum w modzie” na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w myśl Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2020 r., poz. 802 ze zm.) oraz na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy prawa,
dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu
przetwarzania, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z
ustawy z dnia 14 lipca 1983r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983
nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011
nr 14 poz. 67),
obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem udziału w Castingu „Centrum w
modzie”,
nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w Castingu „Centrum w modzie”
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługują:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO na zasadach
określonych w przepisach RODO,
• na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych na zasadach określonych
w RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu,
• prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przez jej wycofaniem.

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie:
imienia, nazwiska adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail, rok urodzenia,
wzrostu, wagi, rozmiaru ubrań i rozmiaru obuwia w celu udziału w Castingu
wizerunku, który wykorzystany zostanie w projekcie, w szczególności:
• na łamach magazynu (wersja papierowa i elektroniczna),
• w szeroko rozumianej kampanii promocyjnej w Internecie, w szczególności w mediach
społecznościowych (m.in. Profil Leszno, Rewitalizacja Leszna, profile partnerów oraz
punktów handlowo – usługowych z centrum).

______________________________________
(data, imię, nazwisko)

